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  المقدمة

د بالكمال ، والص�ة والس�م على النبي ا�مي ، القرشي الحمد � الواحد ا�حد، المتفرّ 

  : ا�حمد، وآله الميامين ، وعلى صحبه المنتجبين، وبعد

حظيت باھتمام المكتبة العربية لما لتناولھا للنص القرآني العظيم قد فان الدراسات القرآنية 

ك المكتبة ببحوث ودراسات كان لھا ا3ثر ا�كبر في الكشف عن اغناء تل في الخالد من اثر

رة ھي تلك الدراسات والتي عنيت بابراز يب�غة النص القرآني، ومقومات اعجازه ، وكث

فكان المفسرون ھم مھد تلك الدراسات ، فھم من اوائل .. الجوانب الب�غية للنصوص القرآنية

تحليل للكشف عن معناه أو3، وبيان ب�غة اسلوبه من تناول ھذا النص المعجز بالتفسير وال

  ...ثانيا

واستكما3 لما بدأت به في مرحلة الماجستير من الكتابة في الدرس الب�غي ، فأصبح لدي 

زخر به تراث امتنا، وبين الدرس القرآني توجه صادق 3ن اجمع بين الدرس الب�غي، والذي 

  .. ة كل فنون القول، وب�غة ا3سلوباتخذ من النص القرآني مضمارا 3شاعالذي 

وحينما اشار الي ا3ستاذ ا�ول المتمرس الدكتور محمد حسين علي الصغير ان اكتب 

أحسست بان رغبتي قد تتحقق في الجمع بين  ))ظواھر البيان العربي عند المفسرين((موضوع 

  .ك� الدرسين

أن اھم مرحلة تفسيرية فشرعت في ا3ط�ع على ما كتبه المفسرون عن كثب، فوجدت 

من القرن الرابع حتى نھاية القرن (يمكن ان يتناولھا البحث ليسجل من خ�لھا تلك الظواھر ھي 

وذلك 3ن ھذه المرحلة عدت من ابرز المراحل التفسيرية تاليفا فض� عن  )السادس الھجري

اذ كانت من اغزر  )1(كونھا تمثل عند استاذنا المشرف مرحلة التأصيل في تفسير النص القرآني

  .. المراحل خصوبة في تناول النص القرآني تفسيرا وتحلي� وبرؤى ومناھج مختلفة

فكان لزاما علي ان استقرئ جميع المؤلفات التفسيرية لھؤ3ء المفسرين، وما كتبته تلك 

ھا العقول الخصبة بدقة للوقوف على بيان مفھوم الظاھرة البيانية في النص القرآني وبيان ما ل

  .. من دور في الكشف عن ب�غته ، ومقومات اعجازه

                                                
  . 145 -139 بين النظرية والتطبيق، ن الكريممحمد حسين الصغير ، المبادئ العامة لتفسير القرآ.د: ظ ( 1) 



ب  .....................................................................................................  المقدمة

تأسيسا انبعثت من الدرس التفسيري فأخذ البحث على عاتقه اثبات ان الب�غة القرآنية انما 

تارة ، وتأصي� لھا تارة أخرى ولما لھذا الدرس من أثر في استيعاب د3لة النص القرآني ، 

  .. وابراز خصائصه، وسماته تطبيقا وتنظيرا

وقد عانيت صعوبة ما وذلك ان المادة التفسيرية لھؤ3ء المفسرين كانت واسعة جداً، 

، وكذلك فانھا قد اشتملت على مباحث نقدية معھافض� عن ان الظواھر البيانية، كانت متداخلة 

و تفسيرية ساعدت في تحديد تلك الظواھر، وبيان ما يتمتع به ھؤ3ء المفسرون من ثراء فكري، 

  ...في ا3حاطة بجميع جوانب النص القرآني ومن ثم استكناه اسراره، ود3ئلهومقدرة 

وفي ضوء ذلك فقد فرضت طبيعة البحث تقسيمه الى تمھيد واربعة فصول وخاتمة جاءت 

  ...باھم نتائج البحث

 ))مفھوم البيان العربي بين الب�غيين والمفسرين((تناولت في التمھيد نقطتين، ا�ولى 

مفھوم البيان عند المفسرين لم يكن يبتعد عن مفھومه عند اللغويين، بل أنھم تفوقوا  وتبين لي ان

  . ..ثانيا بعلم البيان صرحعليھم بكونھم قد حددوا د3لته أو3، وأول من 

ظواھر البيان العربي في كتب الدراسات القرآنية ((أما النقطة الثانية فقد تناولت فيھا 

ھذا العرض الموجز، بيان ما ضمته ھذه الكتب من ظواھر  اذ كان الغرض من ))وا3عجاز

بيانية في سياق النص القرآني، وتعريف القارئ ان ھذه الدراسات قد أسھمت في تأسيس الرؤية 

  ... تفسيرھم للنص القرآني اثناءالب�غية للمفسرين في 

بين لي ان وقد ت ))الحقيقة والمجاز عند المفسرين((اما الفصل ا�ول فقد جاء بعنوان 

ھؤ3ء المفسرين قد ادركوا الد3لة ا3صط�حية للمجاز والتي تعنى بنقل اللفظ عن اصل وضعه 

الكشف ي م لشيوع الد3لة المجازية حتى تلحق بالحقيقة وبما يسھم فھفي اللغة ، فض� عن ادراك

فانھم يرون  عن دورھم في بلورة مفھوم التطور الد3لي لRلفاظ في سياق النص القرآني، وايضا

تقدم الحقيقة على المجاز في تفسير النص  القرآني، وقد تباينت آراؤھم في امكانية الجمع بين 

الحقيقة والمجاز في نص واحد اذ كان الھدف منھا الكشف عن معنى النص القرآني وبما يقترب 

  . من تحقيق مراده سبحانه
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واقسامه وع�قاته فكانت فض� عن ان ھؤ3ء المفسرين قد حققوا المجاز بأنواعه 

فيھا من اصول الد3لة اللغوية، والتأويل الك�مي للعقيدة دراستھم له متكاملة رسمت ابعاده أفادوا 

  ..فض� عما امتلكوه من حس فني، وذوق عال

بحثت فيه عناية ھؤ3ء المفسرين  ))التشبيه عند المفسرين((ثم جاء الفصل الثاني بعنوان 

ھا حروفا أو افعا3 أو اسماء ودورھا في بيان معنى النص القرآني مجردة بأدوات التشبيه وكون

وكذلك بحثت ادراكھم تحديد سمة التشبيھات القرآنية كونھا .. أو مقترنة مع غيرھا من ا3دوات

ن صور متعددة، فض� عن استيعابھم أوجه التشبيه كالحسي والمعنوي متشبيھات مركبة متألفة 

وجدت أنھم تفردوا بوجه تشبيھي آخر وھو التشبيه الحسي المعنوي، الحسي، والمعنوي وقد 

  ...وتلك سمة انفرد بھا التشبيه القرآني حدد سماته المفسرون قبل غيرھم

وقد حدد ھؤ3ء المفسرون معناھا  )ا3ستعارة عند المفسرين(وبحثت في الفصل الثالث 

م بالسبق الب�غي في ادراكھم مفھوم ا3صط�حي القائم على ع�قة المشابھة، وقد سجلوا تفردھ

فض� عن ا3صط�ح عليھا ضمن سياق النص  والتخييليةا3ستعارة الترشيحية، والتھكمية، 

  .. القرآني

وقد فطنوا الى اوجه ا3ستعارة والتي تمثلت باستعارة المحسوس للمعقول واستعارة 

3ستعارة فنا تطبيقيا مضماره المحسوس للمحسوس، واستعارة المعقول للمعقول، فكانت عندھم ا

  ... النصوص القرآنية الزاخرة بالصور ا3ستعارية المتنوعة

تناولت فيه و ))الكناية وظواھرھا عند المفسرين((اما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان 

مفھوم الكناية ومقاصدھا عندھم وتبين لي انھم ادركوا الد3لة ا3صط�حية لھا، وايضا ذكرھم 

لمعنى الكنائي، كان المحور لھا الصور الكنائية القرآنية المتنوعة، فض� عن تسجيلھم م�زمات ا

وايضا بحثت فيه اقسام الكناية واساليب التعبير .. اشتملت عليھا تلك الصور النقدية التيالسمات 

عنھا من تعريض، ورمز واشارة وتلويح، وبيان مقاصد التعريض بما يسھم في استظھار ب�غة 

  ..القرآني، ومقومات اعجازهالنص 

  ..فكان المفسرون في كل تلك الفصول ب�غيين متذوقين للنص القرآني، ونقادا متمرسين



د  .....................................................................................................  المقدمة

وقد استعنت بمصادر مھمة اذ كانت كتب تفسير ھؤ3ء المفسرين اساسا، وكذلك استعنت 

 )ا3عجاز د3ئل(و  )اسرار الب�غة(بمصادر ب�غية 3ستظھار رؤية الب�غين للنص القرآني كـ

  ..وأخرى غيرھا )ھـ471 -(للشيخ عبد القاھر الجرجاني 

فض� عن ذلك فقد استعنت بمؤلفات ب�غية حديثة كمؤلفات ا3ستاذ ا3ول المتمرس 

الصورة (و  )اصول البيان العربي رؤية ب�غية معاصرة(الدكتور محمد حسين الصغير منھا 

  وأخرى غيرھا )ائصه الفنية وب�غته العربيةمجاز القرآن خص(و  )الفنية في المثل القرآني

البحث (رسالة دكتوراه، نجم الفحام و  )المجاز عند المفسرين(وكذلك رسائل جامعية كـ

  ..رسالة ماجستير، مزاحم مطر حسين، وأخرى غيرھا )الب�غي في مجمع البيان للطبرسي

ت فذلك من فضل وختاما أقول ھذا جھدي، وھذه مقدرتي، وقد بذلت ما بوسعي فان وفق

  ...U سبحانه وتعالى، وان كانت ا�خرى فعذري انني اتلمس الصواب والسداد

  . نسأله تعالى ان يوفقنا جميعاً لخدمة لغة القرآن  العظيم

  ))وآخر دعوانا ان الحمد � رب العالمين((

  

 امل حسين حسن 
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  : مفھوم البيان العربي بين الب�غيين والمفسرين

  : البيان لغة

وقد سجل ابن منظور  )1(المعنى اللغوي لجذر البيان بين الكشف وا�يضاح اللغويونحدد 

البيان ما بين به الشيء من ((: لھا بقولهأصله اللغوي ما ورد في لسان العرب عن ) ھـ711 -(

. والتبين ا�يضاح والوضوح. اتضح وتبين الشيء ظھر: وبان الشيء بياناً . الد�لة وغيرھا

: والبيان الفصاحة واللسن، وك:م بّين فصيح، والبيان ا�فصاح مع ذكاء، والبّين من الرجال

، وھو من الفھم وذكاء القلب مع اللسن، واصله لفظوالبيان اظھار المقصود بأبلغ > يحالفص

  . )2())الكشف والظھور

ابن منظور قد تحّدث عن المعنى الد�لي للبيان مع اشارته لب:غته في ((وھذا يعني أن 

  . )3())توخي لمسات المعنى ا�صط:حي له

  : البيان اصط�حاً 

الصغير أصول البيان العربي عند الب:غيين من  علي محمد حسينحّدد اEستاذ الدكتور 

جذوره اللغوية، وبيان قيمته البيانية، وحتى انتھى الى موقعه من الب:غة، وأثره في طور 

- (بما يغني البحث عن اعادته، ثم استقر مفھوم البيان على تعريف السكاكي  )4(التجديد الب:غي

راد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الد�لة معرفة إي((: له، اذ قال )ھـ626

  . )5())على ذلك عن الخطأ في مطابقة الك:م لتمام المراد ليحترزعليه، وبالنقصان 

أما المفسرون فقد اتخذوا من النصوص القرآنية مادة لتحديد مفھوم البيان لغة أو في 

  . )6())��	�ْ���َ��ِ 	�ْ���ِ��((: يفّسر قوله تعالى )ھـ460-(القرآن الكريم، إذ نرى الشيخ الطوسي 

                                                
  . )نَ َبيَ (؛ ابن منظور، لسان العرب ، مادة 69، المفردات في غريب القرآن الراغب ا�صبھاني: ظ)  1(

  ..)َبينَ (ابن منظور ، لسان العرب، مادة   ( 2)
  .15، اصول البيان العربي محمد حسين علي الصغير  ( 3)
  .33-13الصغير، أصول البيان العربي  علي محمد حسين: ظ( 4)
  .77السكاكي ، مفتاح العلوم  ( 5)
  . 2الزخرف ،  ( 6)
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ھو ما يظھر به : وقيل. والبيان ھو الدليل الدال على صحة الشيء وفساده((: بقوله

والخط، و العقد  باللفظ: أوجه خمسةالمعنى للنفس عند ا�دراك بالصبر والسمع، وھو على 

كا�عراض عن الشيء،وا�قبال عليه، با�صابع، وا�شارة اليه، والھيئة الظاھرة للحاسة، 

وأما ما يوجد في النفس من العلم، ف: يسمى بيانا على الحقيقة . والتقطيب وضّده وغير ذلك

Zقسام البيان يلتقي  - ھذا–وتحديده  )1())وكل ما ھو بمنزلة الناطق بالمعنى المفھوم فھو مبين

: صناف الد��ت على المعنى فقالوالذي ذكر أ -من قبل- )ھـ255-(فيه مع ما ذكره الجاحظ 

وجميع أصناف الد��ت على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء � تنقص و� تزيد ((

والن[صبة ھي الحال . أولھا اللفظ، ثم ا�شارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسّمى نِْصبهَ 

  . )2())...الدالة، التي تقوم مقام تلك اEصناف

ا�حضار لما يظھر به تمييز (( الذي عّرف  البيان بقوله )ھـ386 -(الرماني  ومن بعده

  . )3())ك:م، وحال، وإشارة وع:مة: الشيء من غيره في ا�دراك، والبيان على أربعة أقسام

لھذا  هأوسع د�لة وأكثر دقة في استيعاب هيمكن اعتبار )ھـ460-(إ�ّ ان تحديد الطوسي 

قه بين البيان وغير المبين، فكل ما لم تظھره ف: يعّد بياناً، وھذا يعني المفھوم فض: عن تفري

لذلك فھو يقول عن د�لة البيان ... وسيلته أو طريقتهأياً كانت  اZظھاران سمة البيان عنده ھو 

�ِ�� ��َ������ �����َ���((: في قوله تعالى ��ُ�(()4( .  

ز به من غيره بان الشيء يبين اذا ظھر، وأبانه والبيان اظھار المعنى للنفس بما يتميّ ((: 

  .)5())غيره أي أظھره بياناً وإبانة، ونقيض البيان ا�خفاء واZغماض

  . )6(لجذور كلمة البيان -فيما بعد -لما حدده اللغويون  سوھو في ذلك يؤس

 البيان اسم جامع((: قال حينماللبيان  )ھـ255-(وأيضا ھو يلتقي مع ما أراده الجاحظ 

لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وھتك الحجاب دون  الضمير، حتى يفضي السماع الى 

                                                
  .178: 9الطوسي، التبيان  ( 1)
  .76: 1والتبيين الجاحظ، البيان  ( 2)
  .76 )ضمن ث:ث رسائل في ا�عجاز(الرماني، النكت في اعجاز القرآن،  ( 3)
  .19القيامة ،  ( 4)
  .154: 10مجمع البيان : وقد تابعه الطبرسي ظ. 197- 196: 10الطوسي، التبيان  ( 5)
  .70 -  69: 16 )َبَينَ (ابن منظور، لسان العرب مادة : ظ( 6)
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Eن مدار اEمر والغاية التي اليھا يجري القائل أو السامع انما ھو الفھم و ا�فھام، فبأي  .. حقيقته

  . )1())شيء بلغت ا�فھام وأوضحت عن المعنى، وذلك ھو البيان في ذلك الموضع

� يعطي  -ھذا  -ان قول الجاحظ محمد حسين علي الصغير الدكتور  وقد رأى ا�ستاذ

  . )2(الد�لة ا�صط:حية للبيان وإنما يعنى بأھمية البيان أكثر من تحديده

مصطلحي علم المعاني وعلم البيان في حديثه  فقد صرح بذكر )ھـ538- (أما الزمخشري 

الحقائق ا� رجل قد برع في و� يغوص على شيء من تلك (: عن آداب التفسير حيث قال

أول تمييز  -ھذه -وقد عد تقسيمه  )3()ھما علم المعاني وعلم البيانوعلمين مختصين بالقرآن 

إن علم البيان وعلم المعاني كانا ميزان الزمخشري في  ((ايضا قيل و )4(.بين المصطلحين

  . )5())أويل ما تشابهأيضاً س:حه في ت اقياس إعجاز القرآن واكتشاف دقائقه واسراره، وكان

انما ھي ضرب  )تفسير(كلمة  فض:ً عن ذلك فانه وغيره من المفّسرين يرون أن د�لة

   )6())...التفسير ھو التكشيف عما يدل علي الك:م وضع موضع معناه... ((من ا�بانة اذ يقول 

التفسير ((: الذي عد التفسير مرادفا للبيان، وذلك بقوله )ھـ548-(وكذلك عند الطبرسي 

  . )8())الكشف عن اللفظ المشكل((وفي موضع آخر يعرفه بأنه  )7())البيان

�ِ$# "ِْ!���َ  ((: في قوله تعالى )تفسير(كلمة  )ھـ606-(وقد فسر الرازي  ٍ&'َ��ِ� �(�َ)ُ*ْ+�, َ$��

يأتي به أحسن  وبين ان الذي((: بما فيھا من بيان وظھور اذ قال )9())�ِ�45�6�ْ ���1�/�2َ3 *0َْ/�.-	

تفسيرا Eجل ما فيه من المزية في البيان والظھور، ولما كان التفسير ھو الكشف عما يدل عليه 

فيما  - التفسير عند المفّسرين أساساً لد�لتھا عند اللغويين  )10())...الك:م وضع موضع معناه

                                                
  .76: 1 الجاحظ، التبيان ( 1)
  .16محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي . د: ظ ( 2)
  .20: 1الزمخشري، الكشاف  ( 3)
  ...221شوقي ضيف، الب:غة  تطور وتاريخ : ظ ( 4)
  .354وليد قّصاب، التراث النقدي والب:غي للمعتزلة حتى نھاية القرن السادس الھجري  ( 5)
  .37: 1الزمخشري، الكشاف  ( 6)
  .13: 1برسي، مجمع البيان الط ( 7)
   . ن، الصفحة نفسھا.م ( 8)
  . ن، الصفحة نفسھا.م ( 9)

  . 361: 6ابن منظور، لسان العرب : ظ ( 10)
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م يكن يبتعد عن ليس ذلك السبب بل يمكن القول إن مفھوم البيان عند المفّسرين ل )1(-بعد

مفھومه عند اللغويين، بل أنھم تفّوقوا عليھم بكونھم حّددوا د�لته أو�ً، وأول من صّرح بعلم 

  ...البيان ثانيا

                                                
  . 361: 6ابن منظور، لسان العرب : ظ ( 1)
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  البيان العربي في كتب الدراسات القرآنية وا$عجاز ظواھر

 - فيما بعد -تنوعت الدراسات القرآنية التي عنيت بوضع الجذر اEساس لما عرف 

البيانية لكشف ب:غة النص القرآني وإبراز سماته الفنية التي كانت احدى ركائز بالظواھر 

كتاب العربية اEكبر، ومعجزتھا البيانية الخالدة، مثلھا ((اعجازه الخالد � سيما وأن القرآن ھو 

اEعلى الذي يجب أن يتصل به كل ذي عروبة أراد ان يكسب ذوقھا ويدرك حسھا ومزاجھا 

وقد اتخذت تلك  )1())ا في التعبير و اEداء، مسلماً كان أو غير مسلمويستشف أسرارھ

 - (للفراء  )معاني القرآن(الدراسات مسميات متعددة ومتنوعة ويكاد يكون أولھا كتاب 

اذ تناول الكثير من النصوص القرآنية تناو�ً ب:غياً، ولم تكن المصطلحات الب:غية  )2()ھـ207

كان يتخذ من عمومياتھا مجا� رحبا �براز فنية العبارة القرآنية إ�ّ أنه  -بعد-قد تحددت 

في تحديد د�لة اdية وعدم اEخذ  وب:غتھا، ذلك أنه كان يرى في التجوز والسعة الوسيلة

�9*ُ=���  �(�!�َ��ُ3	� �1,�C#	���A�َ�B	 	�@#?�َ�َ< �ِ��ْ=�>�; َ:��� �8�6ِ��9 *��7 (:(لقوله تعالى بظاھرھا كما في تفسيره�

�1,�<�َ�=�D 	)ُ��َE ��D��(()3( .  

كيف تربح التجارة، انما يربح الرجل التاجر؟ وذلك من ك:م : ربما قال قائل ((: إذ قال

ربح بيعك، وخسر بيعك، فحسن القول بذلك Eن الربح والخسران إنما يكون في : العرب

قد خسر عبدك، لم يجز ذلك إن : ال قائلفلو ق.. ھذا ليل نائم: التجارة، فعلم معناه ومثله من ك:م

كنت تريد ان تجعل العبد تجارة يربح فيه أو يوضع Eنه قد يكون العبد تاجرا فيربح أو يوضح، 

قد ربحت دراھمك ودنانيرك : فلو قال قائل. ف: يعلم معناه اذا ربح ھو معناه كان متجوزا فيه

  . )4())وخسر بزك ورقيقك، كان جائزا لد�لة بعضه على البعض

أن التجوز الذي ذكره إنما حصل من اسناد الربح الى التجارة  -ھذا– هوواضح من تفسير

بالمجاز ا�سنادي  -فيما بعد -وھو لصاحبھا وھذا ضرب من المجاز اصطلح عليه الب:غيون 

أو الحكمي ، ولو تتبعنا تحلي:ت الب:غيين والمفسرين لھذه اdية لوجدنا أنھم قد استندوا على 

                                                
  . 9، التفسير البياني للقرآن الكريم )بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن،  ( 1)
يخ اھتمام الدراسات القرآنية با�عجاز القرآني بين اوائل ونھاية القرن الثاني اختلفت اdراء في تحديد تار ( 2)

حفني محمد شرف، اعجاز القرآن : ، ظ219عمر م:حويش، تطور دراسات اعجاز القرآن :  ظ. الھجري
  . 7البياني بين النظرية والتطبيق 

  .16البقرة،  ( 3)
  .15 -14: 1الفراء ، معاني القرآن  ( 4)
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لھم في ادراك الظاھرة البيانية التي اشتملت على اdية  مرتكزاً اذ اصبح  -ھذا  - تفسير الفراء 

  .  -كما سيأتي -القرآنية ھذه 

فض: عن ذلك فان الفراء قد أقر بضرورة وجود القرينة التي تزيل الغموض وا�بھام إذ 

الضرورة قد تنّبه اليھا أن ا�صل ھو وضوح المعنى المراد ايصاله الى فھم السامع، وھذه 

  ..كان السباق الى ذلك ها� ان -كما سيأتي -الب:غيون والمفسرون ايضا 

�َLِ	  J>�,�AَK &َ�Fَ3 ���*ََ3	�Fَ3 ����GHْ�َ�Iَ�=�� :َ+َ��(�	 ((: وبالرؤية الب:غية نجده يفسر قوله تعالى M#��2 �َNَ�Hَ��َ:

�<ِ" ��=��: 	�<�"�):َ ����F)ُ04�َ@�, ��َ3	-A�"َ3 �����َ�� �OْCَP#*َ$ �8!ْ�B �)�َ َQ�َK ���D�Kََ+َ: �RَN��, ��َ3 �<,ِA�, 	-9	(()1( .  

الجدار يريد : ن ينقض؟ وذلك من ك:م العرب أن يقولواكيف يريد ا: يقال... ((: إذ قال

h ان يسقط، ومثله قول :)�Sَ@َT�ْ	 M�I)�D �1�� �8َ��I ����َ��()2(،وانما يسكت  والغضب � يسكت

  . )3())سكن: صاحبه، وإنما معناه

ليس ذلك فحسب، بل نلحظه يحدد الغرض من الظاھرة البيانية ويلّمح اليھا Eن 

ا�صط:حات الب:غية أول ما نشأت لم تكن واضحة ((إذ أن  -بعد-المصطلح لم يكن قد حدد 

كما في  - )4())لى الم:حظاتالمعالم، دقيقة التعريفات والضوابط، وانما نشأت بسيطة � تزيد ع

��((: تفسيره لقوله تعالى,ِAَ��ْ	 �U,ِU�G�ْ	 �8�َْ3 �(#�ِ� ْVُL(()5( .  

  . )6())ذق فانك كريم زعمت، ولست كذلك: انه توبيخ أي .. فمعناه((: اذ قال

أي في مرحلة ا�صط:ح من أنه  -فيما بعد -وھو يقترب من رؤية الب:غيين والمفسرين 

  -كما سيأتي-. المرسل بع:قة ما كان عليهمن المجاز 

                                                
  . 77كھف، ال ( 1)
�� ,��F�A(( 154اEعراف ،  ( 2)ِ=4��A�� ���F �1,�C#��� ٌ>���2�9�� ;-<�F ��=��َP�/ُ� X�:�� �Y	�)�َْZ	 َC�[َ3 �Sَ@َT�ْ	 M�I)�D �1�� �8َ��I ���َ�����)��((.  

  .367: 2الفراء ، معاني القرآن  ( 3)
  .19عبد القادر حسين، أثر النحاة في البحث الب:غي ،  ( 4)
  .49ا لدخان،  ( 5)
  .44: 3الفراء ، معاني القرآن  ( 6)
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  : وكذلك نلحظ ھذا التأسيس للظاھرة البيانية عند الفراء في تفسيره لقوله تعالى

))َQ��2�� ���2�9 �1�D #$ِ� ��#��	 ِA�Dَ3 �1�D �\�)���ْ	 ���]��� َ$ َQ�َK �^���ْ�	 �1�D X�����_�G�, ٍ&���" M�َِ� `ِ�a�I َQ�َK ����=������ 

	���K�AْT���ْ	 �1�D ���َ�:َ �b�)��ْ�(()1(  

� معصوم اليوم من أمر : لو جعلت العاصم في تأويل معصوم كأنك قلت... ((: اذ قال

h ... 5ٍ((و� تنكرّن أن يخرج المفعول على فاعل؛ ا� ترى قوله�:	�c J^��D �1�D(()2(   فمعناه-  hو

  . )4())...معناھا مرضية )�9 J>�e��� X�:J>()3	���d(: مدفوق وقوله -أعلم

�ِ�#=�� fg�A�7�B ((: وقد صرح بفن التشبيه في النص القرآني ، كما في تفسيره لقوله تعالى

 ِ���6�7�ْ	 ِ&�]َ3 X�: �b�AْPَ*  *���i����e�	 �j��^�9 ��#�َ+َE ��=�G�ْiَ(()5( .  

موصوفة بالقبح وان  أن تشبه طلعھا في قبحه برؤوس الشياطين؛ Eنھا... ((: إذ قال

  . )6())...كأنه شيطان اذا استقبحته: كانت � ترى ، وانت قائل للرجل

�ِ�#=�� َ*A�_َNْ��َE ٍ9�A�eِ� X�D�Aِ (: وكذلك تفسيره لقوله تعالى  *fAْ0�] ٌ>�َ���ِ" ��#�َ+َE()7( .  

                                                
  . 43ھود،  ( 1)
  ))]����c J^��D �1�D �5	:�5ٍ(( 6الطارق،  ( 2)

  .)):َ=�(� :��9 J>�e��� X	J>���d(( 21الحاقة ،  ( 3)

  .15: 2الفراء ، معاني  ( 4)
  .65-64الصافات ،  ( 5)
  .387: 2الفراء ، معاني القرآن  ( 6)
  .33 - 32رس:ت، الم ( 7)
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. ..ومع أن الجمل إنما شبه بالقصر، .. كالقصر كأصول النخل: ويقال (: اذ قال 

سود اZبل أ� ترى أسود من اZبل ا� وھو مشرب بصفرة، فلذلك سمت العرب سود : والصفر

  )1()...)ادما لما يعلوھا من الظلمة في بياضھا: صفراً، كما سموا الظباء: اZبل

يجد أن فيھا رؤية ب:غية تختص بظاھرة التشبيه  -المتقدمة -والم:حظ لتفسيرات الفراء 

مشبه به فض: عن اEداة، ومن ثم أثر ھذه الظاھرة في كشف المعنى وما فيھا من مشبه و

وھذه ب: شك قد أسست لما .. المراد من اdية القرآنية، والغرض الذي تؤديه عند استعمالھا

  ..انعقد عليه التشبيه عند الب:غيين وا لمفسرين في تحلي:تھم �براز ب:غة النص القرآني

- )ھـ471-(د اصط:حھا ا� على يد عبد القاھر الجرجاني حتى ا�ستعارة التي لم يتحد

كثير من اdيات لا� انه المح الى وجودھا عند كشفه لمعاني النص القرآني ل -كما سيأتي

3�9َ*ْ=�� )�G���I J<��G�� ٍ��َ��D �1�D	 �k�� �ًmn�َT*َ ��=ََ:�.-	(: القرآنية، منھا قوله تعالى 	َLِ�()2( .  

  . )3())ا كتغيظ اdدمي اذا غضب ، فغلى صدره في ك:مهمعناھ(: (اذ قال

م على جھة المشابھة اذن فھو يدرك ان التغيظ ھو من صفات اdدميين، وانما نقل لجھن
صاحب الفضل اEول في ((وقد قيل عنه بأنه  -فيما بعد-وھذا ما حقق مصطلح ا�ستعارة 

رارھا، فھو ب: جدال قد ذكرھا في دقة ا�ستعارة في بيانھا وتحديد معالمھا، والوقوف على اس
قد ذكرھما عند كشفه عن  )ھـ207 -(وكذلك ظاھرة الكناية والتعريض فان الفراء  )4())...تامة

�Mَ�ِ ((: معاني الكثير من النصوص القرآنية، اذ رأى ان في قوله تعالى ��ُ���ُK 	َLِ� 	)���Do �1,�C#�	 ��=n,َ3��,
�� 	)ُ��/ْp�:َ �g�?�_�	 	)�6�/�D	�� ِ5�:	�A��ْ�	 M�َِ� ��ُ��,�<�,َ3�� ��ُ��F)�"�� 	)ُ��/ْp�َ: ��ُ��,�<�,َ3�� ��ُ��F)�"

 M�َ�� ��َ3 Mَd�A�D ��ُ���ُE ��ِ��� 	��A�=#i�َ: �-����" ��ُ���ُE ��ِ��� ِ1�����Gَ��ْ	 M�َِ� ��ُ��َ�"�9َ3�� ��ُ��I��^�Aِ�
�1�D ��ُ����D f<�2َ3 �^��" ��َ3 ٍAَ0�I  	)�6�/�D�َ: �-�4�iَ 	-<��G�] 	)�������َ:َ -^��D 	��<ِ7*َ ���َ:َ �^��/4��	 ��ُ��/�Dَ$ ��َ3 �q�r�َTْ�	

                                                
  .225: 3الفراء ، معاني القرآن  ( 1)
  .12الفرقان،  ( 2)
  . 262: 2الفراء، معاني القرآن  ( 3)
  .168عبد القادر حسين، اثر النحاة في البحث الب:غي  ( 4)
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 ��ُE�A4=َH���� �<,ِA�, �1���َ�� ٍb�A�2 �1�D ��ُ����َ�� &َ�G�7���� ��#��	 �<,ِA�, ��D �����D ��ُ�,�<�,َ3�� ��ُ��F)�"�)ِ�
���َ�� ���َ���G�� ��������������Aُ��e*َ ��ُ�#��G�َ ��ُ�(()1( .  

او قضى أحد منكم : الصحراء، والمراد من ذلك: والغائط(: (مفھوماً كنائيا اذ قال

�sُ* َ$ َQ�َK	�1�D X��ْN�F�Aُ* َ$�� �8��/�َ ���ِ� X��ْC�[ ((: في حين فطن الى ان في د�لة قوله تعالى  )2())حاجة

	-A�/�� `ِA�Dَ3(()3( .  

فض: عن ذلك فانه رأى  )4())..لم ينس ولكنھا من معاريض الك:م.. ((: قال تعريضا اذ

الكناية قد تكون عن الضمير وھو يشترط لجواز ھذا النوع من الكناية ان يكون المعنى  ان

�َLِ	 �F�?�"�((: معروفا كما في قوله تعالى ِ=��9���	5())��( .  

ية عن الظلمة، ولم تذكر �ن معناھا لظلمة، فجاز الكناجلى ا((: اذ قال في معناه

معروف، ا� ترى انك تقول، اصبحت باردة، وأمست باردة، وھبت شما�، فكنى عن مؤنثات 

  . )6())لم يجر لھن ذكر، �، معناھا معروف

ومن خ:ل كشفه لمعاني النص القرآني  )ھـ207-(ومما تقدم نخلص الى القول ان الفراء 

به الب:غية والفنية بما يمكن من القول انه كان يؤسس للمصطلحات كان يعنى عناية كبيرة بجوان

البيانية لمن يأتي بعده من الب:غيين، وان تحلي:ته للنص القرآني قد فتحت اdفاق أمام 

  ... الدراسات القرآنية نحو التخصص والنضوج

مجاز (في كتابه  )ھـ210-(وھو ابو عبيدة  )ھـ207-(ولو انتقلنا الى معاصر الفراء 

لوجدناه قد اتخذ من النصوص القرآنية مضمارا  )7()غريب القرآن(وقد سمي ايضا بـ )القرآن

                                                
  . 6المائدة ،  ( 1)
  . 19: 1، 16: 3الفراء، معاني القرآن  ( 2)
  .73الكھف ،  ( 3)
  . 289: 2لقرآن الفراء ، معاني ا ( 4)
  . 3الشمس ،  ( 5)
  .227: 3الفراء ، معاني القرآن  ( 6)
  .52ابن النديم، الفھرست : ظ ( 7)
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 )مجاز(للكشف عن ب:غتھا وما احتوته من سمات فنية خالدة، ا� ان ھناك من يرى ان كلمة 

ا اريد بھا غير معناھ يعند أبي عبيدة مبھمة غير محددة، اذ حاول في كتابه ان يجمع اEلفاظ الت

  )1(.الوضعي

كتاب ((ان كتاب ابي عبيدة ھو محمد حسين علي الصغير في حين يجد ا�ستاذ الدكتور 

 )غريب القرآن(لغة وتفسير مفردات � كتاب ب:غة وبيان والدليل على ذلك أنه قد يسمى 

أو أنه اراد من المجاز  )2())باعتبار ترادف الغريب والمجاز عندھم كترادف الغريب والمعاني

  . )3())الحقيقة في عرف الب:غيين يقابلالطريق في تأدية المعنى � ما ((

من جّدة  )مجاز(قد يعود لما في كلمة  )مجاز القرآن(ويبدو لي أن سبب تسميته لكتابه 

وابتكار في عصره فض: عن كونھا أبلغ وسيلة للبحث عن فنية العبارة القرآنية والكشف عن 

ومما يعزز  ھذا الرأي ھو ما .. د ثابت مصطلح عليه آنذاكخصائصھا دون أن يكون لھا تحدي

روي عن سبب تاليفه لھذا الكتاب اذ سئل في مجلس الفضل بن الربيع في بغداد من ابراھيم بن 

��6�7�ْ�ِ (: من كتاب الوزير، عن قوله تعالى اسماعيل الكاتب 	3َ[�&ِ  X�: �b�AْP*َ fg�A�7�B ��=#�ِ� *

 ��#�َ+َE ��=�Gْ�iَ���i����e�	 �j��^�9()4( .  

انما كلم h تعالى : وانما يقع الوعد وا�يعاد بما عرف مثله، وھذا لم يعرف، فقلت((

  :العرب على قدر ك:مھم، اما سمعت قول امرئ القيس

  )5(ومسنونة زرق كأنياب أغوال    أيقتلني والمشرفي مضاجعي 

يھولھم أعدوا به، فاستحسن الفضل  أمر الغول نوھم لم يروا الغول قط، ولكنھم لما كا

ذلك، واستحسن السائل، وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في مثل ھذا واشباھه 

  . )6())فلما رجعت الى البصرة عملت كتابي ھذا الذي سميته المجاز. وما يحتاج اليه من علمه

                                                
  .41-40محمد س:م زغلول ، اثر القرآن الكريم في تطور النقد العربي : ظ ( 1)
  . 13 )خصائصه الفنية وب:غته العربية(محمد حسين الصغير، مجاز القرآن  ( 2)
  .17 )بين النظرية والتطبيق(د شرف، اعجاز القرآن البياني حفني محم ( 3)
  .65 -64الصافات،  ( 4)
  .33امرؤ القيس، ديوانه  ( 5)
  .158: 19الحموي ، ياقوت، معجم اEدباء  ( 6)
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اليه المفسرون من تكون  في تحليله لھذه اdية الى ما فطن )ھـ210- (قد أسس أبو عبيدة 

معلوم، ومشبه غير معلوم مما يناقض أصل الصورة التشبيھية  به الصورة التشبيھية من مشبه

، وتلك سمة من التوضيحبكون المشبه به يجب ان يكون معلوما لتحقق المقصد من التشبيه وھو 

ب:غيين بعده من ال جاءسمات التشبيه القرآني ذكره ابو عبيدة، وفصل في القول من 

  ..والمفسرين

و ان لم يصطلح  -الكتاب بالكثير من الظواھر البيانية  ھذا ليس ذلك فحسب، بل قد زخر

�� ((: كما في تفسيره لقوله تعالى.. التي اشتمل عليھا النص القرآني -عليھاُ��َ &َ�G�" `�C#�	 �)�F

 X�: ��ِ� 	-A�_���D �9��=���	�� ����: 	)��ُ��/َ��� َ&��#��	��)�G���/�, ٍ\�)َN�� JO��,t �(��َL(()1( .  

أنه : ان العرب وضعوا أشياء من ك:مھم في موضع الفاعل، والمعنى.. ((: اذ قال

مفعول، �نه ظرف يفعل فيه غيره �ن النھار � يبصر ولكنه يبصر فيه الذي ينظر، وفي 

  : فيھا، قال جرير وانما يرضى بھا الذي يعيش )�9 J>�e��� X�:(()2	J>���d((: القرآن

  )3(ونمت وماليل المطي بنائم    لقد لمتنا يا أم غي:ن في السرى 

  : والليل � ينام، وانما ينام فيه، وقال رؤية

  . )5( ))...)4(فنام ليلى وتجلى ھمي

المتقدم يجد أنه يصرح بمجازية اdية القرآنية اذ � يمكن اعتبار  هوالم:حظ لتفسير

انما يبصر فيه أھله بمعنى أن ا�بصار اسند الى النھار وھو Eھله في النھار ھو الذي يبصر و

الى العيشة، وايضا اسناد النوم الى الليل وھو الذي ينام فيه، وھي  الرضى ةالحقيقة، وكذلك نسب

                                                
  .67يونس،  ( 1)
  )):َ=�(� :��9 J>�e��� X	J>���d(( 21الحاقة ،  ( 2)

  .454جرير، ديوانه  ( 3)
  .فنام ليلي وتجلى غمي  حارث قد فرجت عني ھمي : ويروى البيت . 44رؤية،  ديوانه  ( 4)
  .279 ابو عبيدة ، مجاز القرآن ( 5)
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كما  -لما اصطلحوا عليه بالمجاز ا�سنادي او العقلي  -فيما بعد -امثلة استعان بھا الب:غيون 

   -سيأتي

عن ذلك فانه أدرك ان ھناك نمطا آخر من المجاز يقوم على اساس المفردة، كما فض: 

�� :� X	�D ِu�9َZ� (: (تفسيره لقوله تعالىفي �F���#��D ٍ��AKَ �1�D ��ِ=����Kَ �1�D ���ْ��َ�Fَ3 ��َE 	���A�, ���ََ3
 	-9	�9�<�D ��ِ=���َ�� �^����/�	 ����ْ�I�9َ3�� ��ُ��َ �1v���ُ� ���َ ��ِ=���6َ* �1�D `ِA�7*َ �9��=�َْZ	 ����ْ�G�"��

�1,ِA�[o �ً��AKَ ���F�<�G�� �1�D �َ�ْ+�e�َ3�� ��ِ=ِ�)ُ�ُCِ� ���F���ْ��َ�Fَ+َ:(()1(  

وما  ما زلنا في سماء، أي في مطر،: مجاز المطر، يقال -ھا ھنا-مجاز السماء ((: اذ قال

المجاز الذي يعنى من حدد الب:غيون ھذا النمط وقد   )2(....))زلنا نطأ السماء، أي اثر المطر

  كما سيأتي -بالمفردة بالمجاز المرسل 

Nَ* M�َ�� ���َ������� �w�Iَ3 �1��:ََ3ْ(�; ((: يصرح بالتمثيل في تفسيره لقوله تعالى هفض: عن ذلك فان
�A�" �َ0�B M�َ�� ���َ������� �w�Iَ3 �1�D �\َ3 fA���[ ٍ�	�)ْdِ9�� ��#��	 �1�D �̀<�=�, َ$ ��#��	�� �����=�" ِ9�َ� X�: ��ِ� �9��=ْ��َ: ٍ9��F Jx

�������#m�	 �\�)َNْ�	(()3( .  

ومجاز اdية مجاز التمثيل �ن ما بنوه على التقوى اثبت اساساً من البناء .. ((: اذ قال

: يثبت الذي بنوه على الكفر والنفاق فھو على شفا جرف، وھو ما يجرف من سيول اEودية ف

  . )4())البناء عليه

  . )5(إنه لم يفرق بين المثل والتشبيه )ھـ210 -(وقد قيل عن ابي عبيدة 

��  �1�D	�)َN�ْ	���AَP:َ �< ((: في تفسيره لقوله تعالى�=َ�������� ��#��	 M*ََ+َ: ��ِ=����Kَ �1�D �1,�C#�	 �Aَ��D �<Kَ
*ََ3�� ��ِ=�K�):َ �1�D �yْN�/�	 ��ِ=���َ������A�G�e�, َ$ �z���2 �1�D ��	َC�G�ْ	 ���F�(()6(   

                                                
  .6ا�نعام ،  ( 1)
  .186: 1ابو عبيدة، مجاز القرآن  ( 2)
  .109التوبة ،  ( 3)
  . 269: 1ابو عبيدة ، مجاز القرآن  ( 4)
  .117 )دكتوراهرسالة (نجم عبد الفحام، المجاز عند المفسرين : ظ ( 5)
  .26النحل ،  ( 6)
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  )1())مجاز المثل والتشبيه((اذ عده من 

وھذا � يعني انه � يفرق بين المثل والتشبيه؛ بل ان المصطلحات البيانية لم تكن قد 

فض:ً عن ذلك فان اdية الكريمة تجسد المثل في تمام ھ:ك  -بعد  -ت الفواصل بينھا تحدد

ً القري   ...ة التي نزل بھا عذاب h جلت قدرته ولم تخل من الصورة التشبيھية أيضا

دور المفھوم  الكنائي وصوره المتعددة وأثره في تبيان  )ھـ210-(ولم يغفل ابو عبيدة 

�� (: ب:غة النص القرآني، كما في تفسيره لقوله تعالىُ��َ�A�2 	)ُ*ْ+َ: ��ُ��َ f{�A�2 ��ُE�|��/��
!ْ�B M#�َ3�����D�s���ْ	 �A4e���� �})ُK�?�D ��ُ�#�َ3 	)���َ��	�� ��#��	 	)ُN#*	�� ��ُ��/ُ0�َ+�� 	)�D4<Kَ�� ��ُ�()2(  

  )3())وتشبيھاً كناية ((اذ رأى فيه 

والذي عده الب:غيون من صور التعبير  - )الرمز(فض: عن ذلك فانه حدد د�لة 

  . )4(نده غير الھمسبما يقترب به من ا�شارة، وھو ع - الكنائي

ب:غة عصره والتي ھي ب:غة مما تقدم نخلص الى القول ان مجاز ابي عبيدة انما يمثل 

، والذي عرفه والتقعيدالقرن الثاني ومطلع القرن الثالث الھجري، اذ لم تكن قد عرفت التحديد 

محمد كتور ب:غيو القرن الخامس الھجري وما بعده وما يؤكد ذلك ما ذھب اليه ا�ستاذ الد

عبارة عن ((: ھي )ھـ210 - (من أن معنى كلمة مجاز عند ابي عبيدة حسين علي الصغير 

وھذا المعنى أعم في طبيعة الحال من المعنى الذي . الطريق التي يسلكھا القرآن في تعبيراته

 والكشف اذن عن الطريق التي يسلكھا القرآن )5())حدده علماء الب:غة لكلمة المجاز فيما بعد

انما تمثل اظھارا لصورة البيانية المتنوعة، فض: عن تبيان المعنى المراد من  تعبيراته؛في 

وعلى ھذا فان  � يمكن حمل ... النص القرآني ، وھذه رؤية ب:غية تنسجم وعصر ابي عبيدة

كتابه ھذا على أنه كتاب تفسير لغوي للقرآن و�ع:قة له بالمجاز ا�صط:حي كما ذھب الى 

  )6(.الباحثيناحد 

                                                
  359 ابو عبيدة ، مجاز القرآن ( 1)
  .223البقرة ،  ( 2)
  .73ابو عبيدة، مجاز القرآن  ( 3)
  .93 ن.م: ظ ( 4)
  .19 - 18، مجاز القرآن محمد حسين علي الصغير .د ( 5)
  .118 )رسالة دكتوراه(نجم عبد الفحام، المجاز عند المفسرين : ظ ( 6)
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ت بيانية، انما ھي عرض ب:غي لما اتسمت فيه ااذ ان ما فيه من نكات ب:غية، واشار

.. ب:غة تلك الفترة � سيما وان مرحلة ا�صط:ح ھي مرحلة متأخرة عن ابي عبيدة بقرون

ت انما ھو تأسيس للظواھر البيانية التي اصطلح عليھا في وق اف: يمكن القول ا� ان كتابه ھذ

التفسير، ومن ثم الكشف متأخر، فض: عن كونه كان سباقا في تناول النص القرآني بالتحليل و

، وذلك لصد ھجمات )تأويل مشكل القرآن(بكتابه  )ھـ276 -(ثم جاء ابن قتيبة  ....عن ب:غته 

 )1(...المنحرفين عن القرآن العظيم، من الملحدين الذين لغوا فيه وھجروا واتبعوا ما تشابه منه

راد ابعاد اذن فالدافع الى تأليفه كان دينيا بدليل انه ينعى على النصارى تحريفھم لkنجيل لذلك ا

فكان المجاز ھو بوابة ھذا الجدل  )2(خضع لمقاييس التأويل المنحرفالقرآن الكريم عن ان ي

وأما (:والطعن لذلك راح يرد على من انكر المجاز وطعن في القرآن لوروده فيه قائ:

. الطاعنون على القرآن بالمجاز فانھم زعموا أنه كذب، �ن الجدار � يريد، والقرية � تسأل

ولو كان المجاز كذبا، وكل . وھذا من اشنع جھا�تھم وأدلھا على سوء نظرھم، وقلة افھامھم

فعل ينسب الى غير الحيوان باط:، كان اكثر ك:منا فاسداً؛ Eنا نقول ، نبت البقل وطالت 

وانما  )3()):َ��� �8�6ِ��9 *��7��9*ُ=���((ويقول تعالى .. ورخص السعر.. جرة واينعت الثمرةالش

كيف كنت أنت قائ: في جدار  )�<ِ"(()4	-9	 �RَN��, ��َ3 �<,ِA�,((: للمنكر لقوله: ولو قلنا .. يربح فيھا

ر يھم ان ينقض، او جدا: رايت جدارا ماذا؟ لم يجد بدا من ان يقول: ورأيته على شفا  انھيار 

وأيا ما قال فقد جعله فاع: ، و� احسبه يصل الى ھذا . يكاد ان ينقض او يقارب ان ينقض

 ما جاءيؤيد  هليس ذلك فحسب بل أن )5()المعنى في شيء من لغات العجم، ا� بمثل ھذه ا�لفاظ

 نيانشدو((: في القرآن الكريم من مجاز بما عرفته العرب في لغتھا من اساليب فيقول جاء

 h السجستاني عن ابي عبيدة في مثل قول))�RَN��, ��َ3 �<,ِA�,(( :  

  ويرغب عن دماء بني عقيل     يريد الرمح صدر ابي براء 

                                                
  . 22ن قتيبة، تأويل مشكل القرآن اب: ظ ( 1)
  .103ن، .م: ظ( 2)
�8�6ِ��9 *��7��9*ُ=��� ��)ُ��َE ��D	 �D=��َ>�,�1(( 16البقرة ،  ( 3) ���:َ ;�<�=�ْ�ِ� >َ�َ�?#@�	 	���A�َ�B	 �1,�C#�	 �(�!َ���ُ3((  

�َLِ	  J>�,�AَK &َ�Fَ3 ���َ*َ3	�GْHَ��I(( 77الكھف،  ( 4) M#��2 �َN�َHَ��:ََ$ �8!ْ�B �)َ� َQ�Kَ ���D�Kََ+:َ �RَN��, ��َ3 �<,ِA�, 	-9	�<ِ" ��=��: 	�<�"�):َ ����F)ُ04�َ@�, ��َ3 	�)��َ+:َ ��=�َ�Fَ3 ��� ����َ��� �OْCَP#*
	-A�"َ3((.  

  .133 -132ابن قتيبة، تأويل مشكل القرى،  ( 5)
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لما تبين الشجر للناظر بطوله، : أي طال. صاحبارض ف:ن شجر قد : والعرب تقول 

  . )1())...ودل على نفسه، جعله كأنه صائح؛ �ن الصائح يدل على نفسه بصوته

وللعرب المجازات في ((: ثم يحدد المجازات التي عرفتھا العرب في اساليبھا، فيقول 

ا�ستعارة  والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير : ففيھاطرق القول ومآخذھا : الك:م، ومعناھا

ومخاطبة ا�فصاح والكناية وا�يضاح، ووالحذف والتكرار وا�خفاء وا�ظھار والتعريف 

لجمع خطاب الواحد، والواحد والجميع خطاب ا�ثنين، والقصد بلفظ واحد مخاطبة الجمع، واال

اذن فان  )2()...الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص مع اشياء كثيرة

تعني طرق القول ومآخذه، وھذه الطرق  )ھـ276-(ا�ساليب المجازية التي ذكرھا ابن قتيبة 

ھو ا�سلوب ا�مثل، فان ما يحققه  أي منھا حقق المقصود بوضوح كانمتعددة ومتنوعة ف

تحققه الكناية، وما يحققه الحذف قد يحققه التكرار ، فالطرق متعددة والمقصد  دا�فصاح ق

من المؤصلين لمجاز  )ھـ276- (حتى عد ابن قتيبة .. واضح ھو اظھار د�لة النص ومغزاه

  )3(القرآن

ة منه لورود المجاز في ك:م العرب والقرآن الكريم ا� انه ومع ھذه الوقفة التأكيدي

وقوله  )()4	����G�r�َi �����*ََ3 ��َ�َ�َK �-F�AَE ��َ3 �-��)َi �����ْr(: يرفض ان يكون قوله تعالى للسماء واEرض

ھم في قوله جل وأما تأول((: من المجاز، إذ يقول )5()) &ْ�F	J<,ِU�D �1�D &ْ�F ُQ)ُNَ*�� �O~َْ��D((: لجھنم

. إنه عبارة عن تكوينه لھما  ))	����G�r�َi �����*ََ3 �َ��َ�َK �-F�AَE ��َ3 �-��)َi �����rْ((وعز للسماء وا�رض 

إنه اخبار عن سعتھا فما يحوج الى التعسف  )) &ْ�F	J<,ِU�D �1�D &ْ�F ُQ)ُNَ*�� �O~َْ��D((: قوله لجھنمو

وما ينفع من وجود ذلك في اdية واdيتين والمعنى والتماس المخارج بالحيل الضعيفة؟ 

ممتنع  عن مثل ھذه ... وسائر ما جاء في كتاب h عز وجل من ھذا الجنس، -والمعنيين 

                                                
  .134 - 133ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن  ( 1)
  .21 - 20ن .م ( 2)
  .26، مجاز القرآن محمد حسين علي الصغير . د: ظ ( 3)
� M�َِ	� ِu�9~َ���� ��=�َ َQ�َN:َ f���[�c �X�F�� �^����/	� ِu�9َ~���� ��=�َ َQ�َN:َ �-��)َi �����ْr	�rْ����((فصلت،  ( 4) ;�)َ��I	 ��ُ����G�r�iَ �����َ*َ3 �َ�َ��Kَ �-F�AَE ��َ3 �-��)َi �((.  

�7=�����  &ْ�F	J<,ِU�D �1�D &ْ�F ُQ)ُNَ*�� �O~ْ�َ�D(( 30 ق، ( 5)�� ُQ)ُN�َ �\�)�,((.  
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التأوي:ت؟ وما نطق جھنم ونطق السماء واEرض من عجب؟ وh تبارك وتعالى ينطق الجلود 

انه من باب المعجزة ليس غير وتبقى  )ھـ276 -(وقد فات ابن قتيبة  )1())..واEيدي واEرجل

   -كما سيأتي -في اطار التعبير المجازي اذ أن الفاعل ھو h جلت قدرته � الجماد 

 mك فانmول هفض: عن ذلmتعارة فيقmاب ا�سmت بmة تحmات المجازيmن الع:قmر مmع الكثيmيض :

اEخmرى، أو مجmاورا فالعرب تستعير الكلمة فتضعھا مكان الكلمة، اذا كان المسمى سبب مmن ((

  ... نوء عندھمال عننوء Eنه يكون : لھا، او مشاك:، فيقولون للنبات

نطأ  زلناما : سماء؛ Eنه من السماء ينزل، فيقال: ويقولون للمطر. جف البقل: أي 

  . )2())السماء حتى أتيناكم

سبب ويبدو لي ان سبب ذلك ھو عدم تحديد المصطلحات البيانية في عصره وقد يكون ال

��	"�X�� &ْ�G ��/���� ((: اذ نراه يفسر قوله تعالى.. ھذه الظواھر مع بعضھا البعضذاته في تتداخل 

�1,ِA�[t	 X�: JV�<�](()3( .  

  . )4())...اللسان يوضع موضع القول، Eن القول يكون بھا: ومن ا�ستعارة((: بقوله

بع:قة آلية، اذ ان اللسان  ووضع اللسان موضع القول من المجاز المرسل عند الب:غيين

  -كما سيأتي -ھو آلة القول 

صورا تفسيرية dيات قرآنية تحمل في مضمونھا  )ھـ267 -(ا� اننا نجد �بن قتيبة 

: ومن ا�ستعارة قوله عز وجل((: مفھوم ا�ستعارة كما حدده الب:غيون بعده، كما في قوله

))�"�� �}��������2َ+:َ �ً����D ���َE �1�D��َ3ِj����	 X�: ��ِ� X�e���, 	-9)ُ� ���َ ����ْ�G(()5(  أي كافرا فھديناه، وجعلنا له ايمانا

                                                
  .115 - 112ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن  ( 1)
  .135ن .م ( 2)
  .84الشعراء ،  ( 3)
  .146ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن  ( 4)
��ْ��َ�:�-9)ُ� ���َ ���ْ��G�"�� ��D �1,ِA	  X�: ��ِ� X�e���,	���� X�: ��ُ�'َ�D �1��َE ِj	�����D ���َE �1�D��َ3  �14,ُk �(��َCَE ��=���D ٍbِ9�َPِ� �w��َ� �O���ُ��mً� :َ+�������2َ�{�(( 122ا�نعام ،  ( 5)

��)ُ����G�, 	)ُ��َE((.  
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أي في الكفر،  )) X�: ��ُ�'َ�D �1��َE	����D ٍbِ9�َPِ� �w���َ �O���ُ��m=��((: ايمانا يھتدي به سبل الخير والنجاة

  . )1())ا�يمانمكان  )النور(مكان الھداية، و )الحياة(مكان الكفر، و )الموت(فاستعار 

تمثل تجسيدا Eوجه ا�ستعارة عند الب:غيين  )ھـ276 -(وھذه الرؤية الب:غية �بن قتيبة 

من الفكر فالموت والكفر، والحياة واZيمان صور متنوعة ينتقل فيھا  -كما سيأتي-المتأخرين 

  ... المادي المحسوس الى المعنوي المعقول

صارت شغل الب:غيين . استعارية قرآنيةه يكشف عن صور دذلك فحسب بل نجليس 

���Aَd�� 	��H�D ً>���Do �8�َ�َE ً>�,�AَK -?َ'�D ��#ْ��!���<ً ((: كما في تفسيره لقوله تعالى -فيما بعد -والمفسرين 

�j����� ��#��	 ��=َK	َLَ+َ: ��#��	 ِ��G�َْ+ِ� �O�Aَ0َ�:َ ٍ��َ��D v&ُE �1�D 	-<َp�9 ��=ُKْkِ9 ��=��*ْ+�,  	)ُ��َE ���ِ� �x�)َP�ْ	�� ِ�)�7�ْ	

��)�G���_�,(()2( .  

أصل الذوق بالفم، ثم قد يستعار فيوضع موضع ا�بت:ء وا�ختبار، تقول في ((: اذ يقول

ناظر ف:نا وذق ما عنده، أي تعرف واختبر واركب الفرس وذقه قال الشماخ في وصف : الك:م

  : قوس

  )3(ولھا ان تغرق السھم حاجز كفى    فذاق فاعطته من اللين جانبا 

ما ): ولباس الجوع والخوف(.. بالنزع فيھا ليعلم ألينة ھي ام صلبة؟  القوس يريد أنه ذاق

 )4())ظھر عليھم من سوء آثارھما بالضمر والشحوب ونھكة البدن وتغير الحال وكسوف البال

: عن د�لة لباس على صحة ا�ستعارة في ھذه اdية فض -فيما بعد -وقد اتفق الب:غيون 

  ...الخوف والجوع مما يجعل ابن قتيبة سباقا في ادراك د�لتھا

                                                
  .140ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن  ( 1)
  .112النحل،  ( 2)
  . اذا جذبت وترھا  لتنظر شدتھا: سوذاقت القو 49الشماخ، ديوانه ( 3)
  .165 - 164ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن  ( 4)
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لم يفرق بين الكناية وا�ستعارة وانه يدخل  )ھـ276 -(وھناك من رأى ان ابن قتيبة 

  . )1(.احداھما في باب اEخرى

  

 )�y�eْ��, �\�)�,JV��I �1(()2 ��((: فمن ا�ستعارة في كتاب h قوله عز وجل((: كما في قوله

وأصل ھذا ان الرجل اذا وقع في أمر عظيم يحتاج الى معاناته ... عن شدة من اEمر: أي

  )4(وھو من الكناية )3())في موضع الشدة )الساق(والجدفية شمر عن ساقه، فاستعيرت 

يمكن ان يعده من قبيل ا�ستعارة التمثيلية اذ انه مثل عن  - ھذا  - ا� ان الم:حظ لتفسيره 

ق لذلك المثل، وھذه رؤية ب:غية متقدمة يمكن ان تشكل نواة لشدة بكشف الساق، واستعار الساا

لتحديد مصطلح ا�ستعارة التمثيلية عند الب:غيين المتأخرين، وليست من قبيل الكناية كما قيل، 

عند  وقد استطاع تحديد مفھوم الكناية )5()باب الكناية والتعريض(قد عقد بابا سماه  هوذلك ان

�ِ$#  ������Kَ �1�D �8�َ�[ �<Kَ ٌQ)�I�9	�E ٌ>َN,4<�] ��nDُ3�� ُ&�InAَ��َ� ((: تفسيره لقوله تعالى ���,�A�D �1��	 ����/��ْ�	 ��D

��)ُ�:َ�s�, M#�َ3 �Aُm�	 ��ُ� �O��,t	 ���=َ� �14���ُ� �y��َE �Aُm�	 �\��G#H�	 ِ��?ُEْ+�,(()6(   

على عاقبته وعلى ما ختصار والكناية ، وانما نبه بأكل الطعام ھذا من ا�((: اذ قال

وھو مفھوم استند عليه  )7())ف: بد من ان يحدثيضير اليه وھو الحدث من أكل الطعام 

الب:غيون في تحديد مصطلحھا الذي يعتمد على الخفاء وعدم التصريح باللفظ بل ذكرما ھو 

   - كما سيأتي -ورديف له  تاليه 

                                                
رسالة (نجم الفحام، المجاز عند المفسرين : ؛ ظ184عبد القادر حسين، اثر النحاة في البحث الب:غي : ظ( 1)

  . 136 ،134 )دكتوراه
�ِ(( 42القلم،  ( 2) ���)���<�,�� JV��I �1�� �y�eْ��, �\�)�,��)�G��Hَ��/�, �?:َ �c)�7n/�	 M�َ((.  

  .137ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن  ( 3)
  .134 )رسالة دكتوراه(نجم عبد الفحام، المجاز عند المفسرين : ظ( 4)
  .256ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن  ( 5)
  .75المائدة ،  ( 6)
  .145ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن  ( 7)
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قد استطاع تناول النص القرآني وفق  )ھـ276 -(لص الى القول بان ابن قتيبة وبھذا نخ

رؤية ب:غية لتتسم من خ:لھا ب:غة القرآن او� وابراز ما اتسمت عليه ب:غة عصره من 

كونھا بعيدة عن ا�صط:ح و التقعيد ثانيا فض: عن ذلك فانھا تعد تأصي: لما جاءت بعدھا من 

  .. يةدراسات قرآنية ب:غ

تلخيص ((الذي خص ب:غة النص القرآني بمؤلفه  )ھـ406 -(ثم جاء الشريف الرضي 

 )ھـ471 -(ا بما قام به عبد القاھر الجرجاني ھحتى ليعد عمله شبي ))البيان في مجازات القرآن

في اعطاء نماذج وامثلة  .فيما بعد من مزج الفكر بالواقع، واللغة بالعاطفة، والعلم بالفن

حاف: بالمجاز اللغوي من ((فجاء كتابه  )1(ت نابعة من القرآن الكريم والشعر العربي وتطبيقا

وا�ستعارة جزء من المجاز  ))ا�ستعارة((القرآن وضروبه المتشعبة، ولكنه يؤكد فيه على 

فض: عن ذلك فانه قد زخر  )2())اللغوي تكون ع:قته المشابھة وھكذا ا�ستعارة في القرآن

انية التي جسدت الب:غة القرآنية برؤى جمعت التفسير مع الب:غة ، اذ نلحظه يعلل بالصور البي

� M�َِ	��n(9ِ �ِإLِْ�ِ ((: الصورة المجازية في قوله تعالى �O���ُ��m�	 �1�D �j����	 �bِAْPُ��� �(���َِ� �}����ْ�U�َ3 f��َ��E A�	

�<����6�ْ	 ِU,ِU�G�ْ	 ��	�A�] Mَ�ِ� ��ِ=4��9(()3( .  

اخراج المؤمنين من الكفر الى ا�يمان ، ومن الغي الى الرشاد، ومن عمياء ((: فيقول 

وكل مافي القرآن من ذكر ا�خراج من الظلمات الى النور فالمراد به . الجھل الى بصائر العلم

�ن الكفر كالظلمة التي يتسكع فيھا الخابط، ويضل : وذلك من أحسن التشبيھات . ما ذكرنا 

وا�يمان كالنور الذي يؤمه الحائر، ويھتدي به الجائر، �ن عاقبة ا�يمان مضيئة . دالقاص

الجھل بالعمى  وصف: وفي لسانھم. با�يمان والثواب، وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب

  . )4())والعمه، ووصف العلم بالبصر والجلية

                                                
  .21، اصول البيان العربي ن علي الصغير محمد حسي: ظ ( 1)
  .28-27، مجاز القرآن محمد حسين علي الصغير  ( 2)
  .257البقرة ،  ( 3)
  .121الشريف الرضي ، تلخيص البيان في مجازات القرآن  ( 4)



21    ................................. ................................ ................................   تمھيد

�� ((: عن ا�ستعارات في قوله تعالى )ھـ406 -(ويكشف الرضي ِ=ِ� ��ِU�=َ��/�, ��#��	

��)�=���G�, ��ِ=�����ْTُi X�: ���Fn<���,��(()1( .  

والمراد بھا . فاEولى منھما اط:ق صفة ا�ستھزاء سبحانه. وھاتان استعارتان((: اذ قال

الجزاء على ا�ستھزاء باسمه،  فسمىانه تعالى يجازيھم على استھزائھم بارصاد العقوبة لھم، 

قعا في مقابلته، والوصف بحقيقة ا�ستھزاء غير حائز عليه تعالى �نه عكس اذ كان وا 

�� ((: وا�ستعارة اEخرى قوله تعالى. اوصاف الحليم، وضد طريق الحكيمِ=�����ْTُi X�: ���Fn<���,��

��)�=���G�,((  ايجابا للحجة . والجماح في غيرھم عمھھمأي يمد لھم كأنه يخليھم وا�متداد في

، ويتسع خناقھاارا للمراجعة، تشبيھا بمن أرخى الطوول للفرس او الراحلة، ليتنفس وانتظ

  )2())مجالھا

ثم جاءت رسائل وكتب اختصت بدراسة اعجاز النص القرآني من خ:ل ما زخر به من 

براز ب:غة النص القرآني بالكشف عن مقومات إظواھر بيانية، وصور ب:غية قد اسھمت في 

الناظرين في اعجاز القرآن انما ينظرون في آيات ((سلوبه � سيما وأن اعجازه، وخصائص ا

ويشھدون امرا � يمكن ان يقع في مجال الفكر و� ان يضبط في قوالب ... معجزة.. معجبة

ينظرون في سماء تتنزل منھا عبقريات الفنون  -في مواجھة البيان القرآني -المنطق وانما ھم

  . )3())ئق العلمية والحقائق الفنيةوفرق كبير بين الحقا! جميعھا

 )ھـ386 -(فجاءت ث:ث رسائل في ا�عجاز حافلة في تعليل سبب اعجازه الرماني 

وقد تناول في رسالته الكثير  )4(يرى ان القرآن انما صار معجزا �نه في اعلى طبقات الب:غة

فقد  )5(سام الب:غة العشرةمن الظواھر البيانية � سيما وأنه يرى ان التشبيه وا�ستعارة من اق

                                                
  .15البقرة ،  ( 1)
  .113الشريف الرضي، تلخيص البيان  ( 2)
  .155 )جاز في دراسات السابقينا�ع(عبد الكريم الخطيب، اعجاز القرآن  ( 3)
  .69 )ضمن ث:ث رسائل في ا�عجاز(الرماني، النكت في اعجاز القرآن : ظ ( 4)
  .70ن، .م ( 5)
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: منھا قوله تعالى )1(اdيات القرآنية التي زخرت بھذا الفن البياني ضمنهعقد للتشبيه بابا 

))�" 	َLِ� M#��2 -^��D ��a��#m�	 �����/�6�, -^��D ��a��#m�	 �����/�6�, J>�G��Nِ� ٍ�	�A�/َE ���=ُ������َ3 	��Aَ0َE �1,�C#�	�� ���َ �}�^�

�<ِ7�,ِ���/�6�ْ	 ��,ِA�I ��#��	�� ������/�2 �}�#:�)َ: �}�<���� ��#��	 �<�"���� �ً!���B �}(()2( .  

فھذا بيان قد أخرج ما� تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه، وقد ((: اذ قال في تفسيره

ظھر اجتمعا في بط:ن المتوھم مع شدة الحاجة، وعظم الفاقة، ولو قيل يحسبه الرائي ماء ثم ي

انه على خ:ف ما قدر لكان بليغا، وابلغ منه لفظ القرآن، �ن الظمآن اشد حرصا عليه وتعلق 

وتشبيه اعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه، فكيف اذا تضمن مع ذلك حسن .. قلب به

  . )3())النظم وعذوبة اللفظ، وكثرة الفائدة، وصحة الد�لة

الرائي قد يرى السراب من بعيد وھو ليس بحاجة اليه، ف: يتكلف ا� الخداع ((وEن 

البصري اما الظمآن فانه يكد ويكدح ويناضل من اجل الوصول الى الماء حتى اذا وصل اليه 

  )4())...واذا بما حسبه ماء قد وجده سرابا، فكانت الحسرة أعظم

َ��� 	�)�7�ْ	 `ِ9	� X�: �Oa�e���ْ	A�6���ِْ ��((: ان قوله تعالى )ھـ386 -(وكذلك يرى الرماني 

ِ\�?��َZ�َE(()5( .  

فھذا تشبيه قد أخرج ما� قوة له في الصفة الى ماله ((: من النكت في اعجازه اذ يقول

وفي ذلك العبرة من جھة القدرة فيما . قوة فيھا، وقد اجتمعا في العظم، ا� ان الجبال اعظم

  )6())ھا وما في ذلك من ا�نتفاع بھا وقطع ا�قطار البعيدة فيھاسخر من الفلك الجارية مع عظم

  )6())فيھا

                                                
  .79 - 74ن .م ( 1)
  .39النور ،  ( 2)
وقد تابعه ابو ھ:ل  76 -75 )ضمن ث:ث رسائل في اعجاز القرآن(اعجاز القرآن  النكت فيالرماني،  ( 3)

  .246كتاب الصناعتين : على ذلك ظ )ھـ395-(العسكري 
  .50محمد حسين الصغير، تطور البحث الد�لي دراسة تطبيقية في القرآن الكريم . د ( 4)
  .24الرحمن ، ( 5)
  .78الرماني ، النكت في اعجاز القرآن  ( 6)
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باباً ل:ستعارة ضمنه الكثير من اdيات القرآنية التي جاءت على  هفض: عن ذلك فقد عقد

ومن الصور ا�ستعارية عنده  )1(فض: عن تحديد �ركان ا�ستعارة صور استعارية متنوعة

  ) �1�� �uِA��َ3�� �A�D(()2	�sُ* ���ِ� ���<�]�َ:���EِA�e���ْ((: قوله تعالى

 ستعارة ابلغ من الحقيقة �ن الصدعحقيقته فبلغ بما تؤمر به، وا�((: اذ قال في تفسيره

با�مر � بد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة، والتبليغ قد يصعب حتى � يكون له تأثير 

ال ا� ان ا�يصال الذي له تأثير كصدع فيصير بمنزلة ما لم يقع والمعنى الذي يجمعھما ا�يص

  )3())الزجاجة ابلغ

يؤكد على حقيقة ب:غية طالما تغنى بھا الب:غيون وھي  )ھـ386 -(و� ينفك الرماني 

�َLِ	 )ُNْ�ُ3	 )�G���I ��=��:	 �N�ِ=�B ��=ًَ� ((: علو ب:غة ا�ستعارة على الحقيقة، كما في رؤيته لقوله تعالى

 �9)ُ0َ* �X�F��* fA,�C�َ ��ُ��*ْ+�, ���ََ3 ��=ُ��َ�U�[ ���=َ�َ+�I fb�):َ ��=��: �X�Nْ�ُ3 ���#�ُE ����َTْ�	 �1�D �U����*َ �c�َ�*َ(()4(  

شھيقا حقيقته صوتا فظيعا كشھيق الباكي، وا�ستعارة ابلغ منه وأوجز، ((: اذ قال

الغليان با�تقاد،  حقيقته من شدة )تميز من الغيظ(والمعنى الجامع بينھما قبح الصوت 

وا�ستعارة ابلغ منه، �ن مقدار شدة الغيظ على النفس محسوس، مدرك ما يدعو اليه من شدة 

اعظم الزجر واكبر ذاك ا�نتقام، فقد اجتمع شدة في النفس تدعو الى شدة انتقام في الفعل، وفي 

   )5())الوعظ، واول دليل على سعة القدرة، وموقع الحكمة

لم يكن يعنى بتقسيمات ھذه الظواھر البيانية ا� ان النتيجة المؤكدة  هانوعلى الرغم من 

لديه انه كان يرى ان سر اعجاز القرآن الكريم انما يكمن في ورود ھذه الظواھر البيانية وما 

شتملت عليه من ب:غة كونھا ابلغ من الحقيقة لذلك جعل منھا نكات في اعجازه ثم يأتي 

�نه جاء ((ليؤكد مرة أخرى، على ان القرآن انما صار معجزا  )ـھ388 - (معاصره الخطابي 

                                                
  .87- 79ن .م: ظ ( 1)
  .11الحاقة،  ( 2)
  .80الرماني، النكت في اعجاز القرآن  ( 3)
  .8 -  7ملك ، ال ( 4)
  . 80الرماني ، النكت في اعجاز القرآن  ( 5)
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وقد تناول الكثير من  )1())...بأفصح ا�لفاظ في حسن نظوم التأليف متضمنا أصح المعاني، 

اEكل (اdيات القرآنية ليكشف عن ب:غة النظم القرآني وادوات اعجازه، لذلك نراه ينظر بين 

�ِ�#�  ���ََEَ+:َ ������َ��D �<���� �y�I)�, ���ْE�A*َ�� �5ِ��َ�/�َ ������FَL	�Kَ �SْrvC(: في قوله تعالى )وا�فتراس �َ����َ3��, 	)ُ��

���K�c��] ���ُE �)َ��� ����َ ٍ1�D�s��ِ� �8�َْ3 ��D��()2( .  

فإن ا�فتراس معناه في فعل السبع القتل حسب، وأصل الفرس دق العنق ... ((: فيقول

انه أكله اك: واتى على جميع اجزائه واعضائه، فلم يترك مفص:  الذئبدعوا على والقوم انما ا

، و� عظما، وذلك انھم خافوا مطالبة ابيھم اياھم باثر باق منه يشھد بصحة ما ذكروه فادعوا 

عن انفسھم المطالبة، والفرس � يعطي تمام ھذا المعنى، فلم يصح على ھذا  فيه اEكل ليزيلوا

وكذلك  )3())...ه ا� با�كل  على ان لفظ اEكل شائع ا�ستعمال في الذئب وغيرهان يعبر عن

��  ��َ3	)�e�D	 ��	��Aِ��]	 ��M�َ (: يكشف عن ب:غة النص القرآني في قوله تعالى�=���D ُ~���ْ	 �5�َHَ�	��

�c	�A�, f^�X�eَ� 	َC�F ��ِ� ��ُ����=��o()4( .  

امضوا وانطلقوا كان ابلغ على اEمر على ما : بدله قيلوقول من زعم أنه لو ((: فيقول

زعمه، بل المشي في ھذا المحل أولى واشبه بالمعنى، وذلك �نه انما قصد به ا�ستمرار على 

العادة الجارية ولزوم السجية المعھودة في غير انزعاج منھم و� انتقال عن ا�مر اEول، وذلك 

��(: لهاشبه بالثبات والصبر المأمور به في قوُ����=��o M�َ�� 	��Aِ��]	��(  والمعنى كأنھم قالوا :

: وفي قولهو� تبالون به : تعرجوا على قوله والى مھوى اموركم، و� مھينتكامشوا على 

: امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج ليس في قوله امشوا، والقوم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه، وقبل

                                                
  .25-24)ضمن ث:ث رسائل في ا�عجاز(الخطابي ، بيان اعجاز القرآن  ( 1)
  .17يوسف،  ( 2)
  .40-39الخطابي، بيان اعجاز القرآن  ( 3)
  .6ص،   ( 4)
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العدد وا�جتماع للنصرة دون المشي الذي ھو نقل بل المشي ھا ھنا معناه التوفر في 

  . )1())..ا�قدام

الظاھرة البيانية في بيان اعجاز القرآن إذ يرى أن  دور )ھـ388 -(ولم يغفل الخطابي 

دورا في الكشف عن ب:غة نظمه  ) M�َ�� ����ْ�U�َْ3 ���َE(()2	�N��َْْ�/�����((: للتشبيه في قوله تعالى

انا النذير المبين عقوبة أو عذابا، : ظاھر الك:م عليه كأنه قال يدلفيه محذوفا ان ... ((: قائ:

أوليس أن : فان قيل. أي كما انزلنا أي مثل ما أنزلنا على المقتسمين الذي جعلوا القرآن عضين

�1�D �(n��9 �(�"�A�[َ3 ���َE ((توجه الك:م وصح على الوجه الذي ذكرتموه في معنى قوله سبحانه 

فقد دخله من ا�نتشار بتفرق اجزائه وتباعد ما بين فصوله ما أخرجه من حسن  )3())����)� �ِ���45�6�ْ

: انما قال. �، وذلك �نه لم يدخل بينه وبين أول ما يتصل به: النظم الذي وصفتموه به؟ قيل

))��ُ��ُE ��ِ� ���َ)�I�9�� ��#��	 	)�G��iَ3��(()4( ه اذ  كان ھذا القسم يقع ثم وصف ھذا ا�يمان وحقيقت

على أمر ذي شعب واجزاء، يلزم ادناه من ذلك ما يلزم اقصاه، فلولم يستوفه بالصفة الجامعة 

اخرجك ربك من بيتك كما (: له لم يبن معه المراد، ثم عطف بالك:م على أول الفصل فقال

فال وقسمھا بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارھون فشبه كراھتھم وما جرى في امر ا�ن

صفة وصلة فھو كنفس  من بالكراھة في مخرجه من بيته ، وكل ما � يتم الك:م ا� به

  . )5())..الك:م

كان يعتمد على اظھار ب:غة النص القرآني وما فيه   هاذن فان بيان اعجاز القرآن عند

ھا الدور من نظم فاق ما تعرفه العرب من فصاحة الك:م، وما زخر به من صور بيانية كان ل

اEكبر في الكشف عن اعجازه ليس ذلك فحسب بل انه كشف  سمة أخرى  من سمات اعجازه 

في اعجاز القرآن وجھا آخر ذھب عنه : قلت((: وھي أثره في النفوس وفي القلوب اذ يقول

                                                
  .37الخطابي ، بيان اعجاز القرآن  ( 1)
  .90الحجر،  ( 2)
�1 ������)� �ِ��45�6ْ ���ِ�� َ: �1�D �ًN,ِA	��Fِ9�َ��َ �����D�s��ْ(��(( 5ا�نفال،  ( 3)�D �(n��9 �(�"�A�[َ3 ���َE((.  

�� ����iَ3(( 1ا�نفال،  ( 4)ُ������� �O	َL 	)�6���]َ3�� ��#��	 	)ُN#*�:َ ِQ)�I�A�	�� ��#��� ُQ�َ0�َْZ	 &ُْK ِQ�َ0�َْZ	 �1�� �(�َ)ُ�َ+�/�,�	 	)�G�����D�s�D ��ُ��ُE ��ِ� ���َ)�I�9�� ��#�((  

  .46الخطابي ، بيان اعجاز القرآن  ( 5)
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النفوس، فانك � في الناس ف: يكاد يعرفه ا� الشاذ من آحادھم، وذلك صنيعه بالقلوب، وتأثيره 

سمع ا� خلص له الى القلب من اللذة والح:وة في وما و� منثورا اقرع الع غير القرآن منظتسم

حالة، ومن الروعة والمھابة في أخرى ما يخلص منه اليه تستبشر به النفوس، وتنشرح له 

   )1())...الصدور

ان فرأى انه انما تحداھم عن ا�تي )اعجاز القرآن(يبحث عن  )ھـ403 -(وجاء الباق:ني 

بمثله وھم أھل بيان وفصاحة ذلك أنھم عاجزون عن مباراته، وانھم يضعفون عن 

  )2(...مجاراته

اذ يرى .. وقد عمد الى اظھار الكثير من الظواھر البيانية التي كانت من اسرار اعجازه

ومن ا�ستعارة في القرآن كثير، ((: ان القرآن الكريم قد جاء بصور استعارية متنوعة قائ:

[��� >ََT	���1�D�� ��# ((: وقوله. يريد ما يكون الذكر عنه شرفا )3())���ِ�#�� N���� �(�َ fAْE�C�ََ(��D)�((: كقوله

ً>َT���] ��#��	 �1�D �1�/�2َ3(()4(  دين: قيل h اراد وقوله :) �8�6ِ��9 ���:َ ;�<�=ْ��ِ� >َ�َ�?#@�	 	���A�َ�B	

���=ُ*�9��7�*(()5((()6( .  

�7=����� �F&ْ ((: لغلو وا�فراط في الصفة من البديع، كما في قوله تعالىوقد عد ا�� ُQ)ُNَ� �\�)�,

J<,ِU�D �1�D &ْ�F ُQ)ُNَ*�� �O~َْ��D	(()7(  

                                                
  .23ن .م ( 1)
  .23-22الباق:ني ، اعجاز القرآن : ظ ( 2)
�ِ�#�� �x�)�I�� �(�D�)َN���� �(�َ fAْE�C�َ *ُ/�+َ�ُ(��(( 44الزخرف،  ( 3)��((.  

  .)) �1�D �1�/�2َ3	�� >ََT���] ����<ِ���� ���َ �1�6َ��� ً>َT���] ��#	���1�D�� ��#(( 138البقرة ،  ( 4)

�8�6ِ��9 *��7��9*ُ=��� ��)ُ��َE ��D	 �D=��َ>�,�1(( 16البقرة ،  ( 5) ���:َ ;�<�=�ْ�ِ� >َ�َ�?#@�	 	���A�َ�B	 �1,�C#�	 �(�!َ���ُ3((.  

  .77الباق:ني، اعجاز القرآن  ( 6)
  .30ق،  ( 7)
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وھي صورة قرآنية لتعبر عن البديع في القرآن بما  ) �1�D �U����َ* �c�َ�*َ(()1	T�َْ����((: وقوله

  . )2(الغلو والصفة المفرطة: يعني به

ھو ايضا يعني بالظواھر البيانية التي كانت مدار  )ھـ403 -(اذن فا�عجاز عند الباق:ني 

استمدوا من كتاب ((ب:غة النص القرآني عنده، وقد عد ھؤ�ء الذين كتبوا با�عجاز ممن 

 العربية ا�كبر روافد ا�عجاز البياني، وروائع الفن الب:غي فتلمس آثار قضايا ا�عجاز، وتلمح

بصمات كتاب h في ثنيات جوھر الب:غة واساسھا، والتدوين المشترك بين اصول الب:غة 

والذي وصل  )ھـ471 -(اما عبد القاھر الجرجاني  )3())وشواھد اdيات يعطيك نماذج التطبيق

على يديه البحث الب:غي الى قمة نضجه وكذلك الدراسات القرآنية التي جعلت من د�ئل 

قيل عنه بأنه  حتىاره محورا في الكشف عن ب:غة النص القرآني المعجز ا�عجاز واسر

فھو  )4())أول من اسس في ھذا العلم قواعده واوضح براھينه وأظھر فوائده ورتب أفانينه((

التحدي كان الى ان يجيئوا في أي (يرى ان اعجاز القرآن � يمكن ان يكون بالصرفة بل أن 

Kُ&ْ ((يدل على ذلك. منه يبلغ نظم القرآن في الشرف او يقربمعنى شاءوا من المعاني بنظم 

JO��,�A�َْ0�D ����ْ'�D ٍ9�)�I ِA�e�Gِ� 	)ُ*ْ+َ:(()5(مثله في النظم، وليكن المعنى مفترى لما قلتم، ف: أتى : أي

فإن قيل ((: معجز بالنظم والتأليف لذلك فأنه يتساءلأي أنه  )6()...المعنى دعيتم ولكن الى النظم

يقتضي اخراج ما في القرآن من ا�ستعارة وضروب المجاز من جملة  ))ا� النظم((ولك قيل ق

ليس ا�مر كما ظننت بل ذلك يقتضي دخول ا�ستعارة : قيل. ما ھو معجز وذلك ما � مساغ له

�ن ھذه المعاني التي ھي ا�ستعارة والكناية والتمثيل، : ونظائرھا فيما به ھو معجز، وذلك 

                                                
�� �fA,�Cََ*(( 8الملك، ( 1)ُ��*ْ+�, ��َ�َ3 ��=ُ�َ� �U�[ ���=�ََ+�I fb�):َ ��=��: �X�Nْ�ُ3 ���#�ُE ����َT�ْ	 �1�D �U����*َ �c�َ�((  

  .78-77الباق:ني، اعجاز القرآن : ظ ( 2)
  .74، نظرات معاصرة في القرآن الكريم محمد حسين علي الصغير  ( 3)
  .4: 1العلوي، الطراز  ( 4)
�� ���c �1�Dِ 	��# ((.13ھود،  ( 5)ُ��GَH�َ�I	 �1�D 	)���c	�� JO��,�A�َْ0�D ����'ْ�D ٍ9�)�I ِA�e�Gِ� 	)ُ*ْ+َ: &ُْK �}	�A�َْ:	 ��)ُ�)ُN�, �\َ3���K�c��] ��ُ��ُE ��ِ� ��((  

  .129 )ضمن ث:ث رسائل في ا�عجاز(الجرجاني، عبد القاھر ، الرسالة الشافية  ( 6)
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أي  )1(...))من مقتضيات النظم، وعنھا يتحدث، وبھا يكون االمجاز من بعدھ وسائر ضروب

   )2(.انه جعل من فكرة النظم مدار ا�عجاز ومناط الب:غة

وحتى نصل الى ادراك اسرار اعجاز النص القرآني يجب ان نقف عند ظواھره البيانية 

  . -وھذا ما يھدف اليه البحث - التي زخر بھا القرآن وعلى صور شتى

يكثر من المقارنة بين النص القرآني من  )ھـ471 -(لذلك نجد عبد القاھر الجرجاني 

 يحيث اشتماله على الفن البياني وبين الك:م الخالي منه �براز المستوى الفني ا�عجاز

��	 &َ�G�َ�B	��jْ3�A ((: من قوله تعالى )اشتعل(فاذا قلنا في لفظة ... ((: للخطاب القرآني اذ يقول

�-����B(()3(  انھا في اعلى المرتبة من الفصاحة، لم توجب تلك الفصاحة لھا وحدھا، ولكن

موصو� بھا الرأس معرفا باEلف وال:م، ومقرونا اليھما الشيب منكرا منصوبا ھذا وانما يقع 

فاما ما . فيما كان استعارة -ذلك في الوھم لمن يقع له اعني ان توجب الفصاحة للفظة وحدھا 

ليس  )4())...من ا�ستعارة من الك:م الفصيح البليغ ف: يعرض توھم ذلك فيه لعاقل اص: خ:

.. ((: ذلك فحسب بل يرى أن النص القرآني في تعبيره المجازي ابلغ وافصح من حقيقته فيقول

�� 	��#��َ& ��َ�/��ُ��(	 :���� ��	���=���9(: انما كان قوله تعالىُ��َ &َ�G�" `�C#�	 �)�F 	-A�_���D..(()5(  افصح من

من اجل انه حدث في : والنھار لتبصروا أنتم فيه، أو مبصرا انتم فيه: أصله الذي ھو قولنا

  . للنھار بل �ھله )6()).وصف لم يكن -بأن جعل الفعل للنھار على سعة الك:م -حروف مبصر 

  . �ھله

                                                
  .255ن، .م ( 1)
  .136حمد احمد بدوي، عبد القاھر الجرجاني وجھوده في الب:غة العربية ا: ظ ( 2)
�� �9 �(�r����<ِ� �1ُEَ3����N�B 4�(( 4مريم ،  ( 3)َ��� �-����B �jْ3�A�	 &َ�Gَ��B	�� X4��D ��mْ�G�ْ	 �1�F�� Xv�ِ� 4��9 َQ�َK((.  

  .262الجرجاني ، عبد القاھر ، د�ئل ا�عجاز  ( 4)
�ِ�� :��G���/�, ٍ\�)َN�� JO��,t �(��َL X(��(( 67،  يونس ( 5) 	-A�_���D �9��=���	�� ����: 	)��ُ��/َ��� &َ��#��	 ��ُ��َ &َ�G�" �̀C#�	 �)�F((  

  .301الجرجاني ، عبد القاھر ، د�ئل ا�عجاز  ( 6)
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ب:غة النص  فض: عن ذلك فانه عرض للكثير من الظواھر البيانية والتي تشكل عماد

 �(�!�َ��ُ3	��C#,�1 ((: تفسيره لقوله تعالى فيالقرآني، اذ يكشف عن نمط من المجاز قائم على ا�سناد 

�1,�<�َ�=�D 	)ُ��َE ��D�� ���=ُ*�9��7�* �8�6ِ��9 ���:َ ;�<�=ْ��ِ� َ>�َ�?#@�	 	���A�َ�B	(()1(  

ات الكلم وانفس ا�لفاظ، ولكن أنت ترى مجازا في ھذا كله، ولكن � في ذو...((: اذ قال

في نفس : نھارك صائم وليلك قائم: في احكام اجريت عليھا، اف: ترى انك لم تتجوز في قولك

خبرين على النھار والليل، وكذلك ليس المجاز في اdية في  اجريتھماصائم وقائم، ولكن في آن 

حدد اضرب من ا�ستعارة ثم ي )2())...نفسھا ولكن في اسنادھا الى التجارة )ربحت(لفظة 

معتمدا في ذلك على صور قرآنية متنوعة منھا وھو الذي يكون الشبه مأخوذا من الصورة 

المزيلة للشك النافية للريب كما العقلية وذلك كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق 

وكاستعارة الصراط  )�����G�D َQِU�ُ3(()3	)�G��#*	 	�� �9)n	��C#` ((: جاء في التنزيل من نحو قوله عز وجل

��((: للدين في قوله تعالى��Nَ��/���ْ	 �َ	�A4_�	 �َ��<�F	)()4((و )ٍ���Nَ��/�D J�	�A�] Mَ�ِ� `�<�=َ��َ �(#�ِ���(()5( 

فأنت � تشك في أنه ليس بين النور والحجة ما بين طير الطائر وجري الفرس من ا�شتراك 

  . )6(...))والحجة ك:م ةنور صفة من صفات ا�جسام محسوسفي عموم الجنس، �ن ال

او�  ةفض: عن ذلك فان ھناك الكثير من الظواھر البيانية التي تكشف عن ارائه الب:غي

  ...وعن ب:غة النص القرآني ثانيا انتشرت في موضعھا من البحث

                                                
  .16البقرة ،  ( 1)
  .320الجرجاني ، عبد القاھر ، د�ئل ا�عجاز  ( 2)
(3 ) E157عراف ، ا))ِ�ِ�	�� �g	�9�)#��	 X�: ���F�<���� �-�)ُ�ْ��D ���َ��<ِ7�, �̀C#�	 �X4Dُ+�ْ	 �Xِ����	 َQ)�I�A�	 ��)�Gِ�#��, �1,�C#�	 �x��A�G���ْ�ِ� ���F�A�Dْ+�, �x��A�G��ْ��ِ� ���F�A�Dْ+�, ِ&�

���4�#H�	 ���=�َ �&�6�,�� ِAَ����ْ�	 �1�� ���F��=���,�����Do �1,�C#��:َ ��ِ=��َ��� �8�َ�َE X��#�	 َQ�?ْpَZ	�� ���F�A�]ِ� ���=���� ��َ@�,�� �z�r���َPْ�	 ��ِ=��َ��� �\4A�6�,�� �O 	)�G��#*	�� �}��A�_َ��� �}��9�U���� ��ِ� 	)
��)�6��ْ0��ْ�	 ���F �(�!َ���ُ3 ���G�D َQِU�ُ3 �̀C#�	 �9)n��	((  

  .6الفاتحة،  ( 4)
�ِ�َ��)�  ��D `ِ9�<َ* �8��ُE ��D ��َِA�Dَ3 �1�D �-2��9	��َ���ْ�� �� َ$	���G�" �1���َ�� �����ِْ���{� ((.52الشورى،   ( 5) �)� �����2��َ3��َCَE��  ��َ�c����� �1�D �^��e�َ �1�D ��ِ� �̀<�=َ� 	-9(ُ�

ٍ���N�َ�/�D J�	�A�] M�َِ� �̀<�=�ََ� �(#�ِ���((  

  .49، 47عبد القاھر ، اسرار الب:غة  الجرجاني ، ( 6)
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وقد جدد الھدف  ))نھاية ا�يجاز في دراية ا�عجاز((بكتابه  )ھـ606 -(ثم جاء الرازي 

العلم ... التعظيم استيجابفان احق الفضائل بالتقديم واسبقھا في ((من تأليفه ھذا الكتاب بقوله 

الذي ھو ارسخ العلوم اص: وابسقھا فرعا وفص:، واكرمھا نتاجا وانورھا سراجا، وھو علم 

ثم يكشف عما  )2())البحث في اعجاز القرآن((وھذا يعني ان اول ما يھدف اليه ھو  )1())البيان

لما ثبت ان عجز العرب انما كان ((: امتاز به النظم القرآني من مزايا كانت سر اعجازه فيقول

عن المزايا التي ظھرت لھم في نظم القرآن، والبدائع التي راعتھم من مبادئ اdيات ومقاطعھا، 

حث عن وجب على العاقل ان يب.. وفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر،وصورة كل عظمة

ن ذلك ا� بالبحث عن حقيقة المجاز كتلك المزايا والبدائع ما ھي، وكم ھي،وكيف ھي، و� يم

وسائر .. والحقيقة، وا�ستعارة والتشبيه والتمثيل وحقيقة النظم، والتقديم والتأخير، وا�يجاز

الظواھر  وقد جاء كتابه زاخرا بالكثير من )3())...وجوه ا لمحاسن المعتبرة في النظم والنثر

�Lَِ	 *�8����ُ ((: البيانية، منھا تفسيره لقوله تعالى�� ���=��)ُ�ُK �8�َِ"�� ��#��	 �A�EُL 	َLِ� �1,�C#�	 ��)���D�s���ْ	 ���#�ِ�

��)ُ�#E�)�َ�, ��ِ=4��9 M�َ���� �ًَ����ِ� ���=ْ*�c	َk ��ُ*�,o ��ِ=���َ��(()4( .  

  . )َْ3(()5� �8�"�A�[َ3�� ��=َ��َN	�u�9َZ((: وقوله تعالى

اذ عدھما من مجاز ا�ثبات فقال ان ا�فعال في ھذه المواضع مسندة الى غير الفاعل �ن 

  . )6(ا�يات � توجد العلم و� ا�رض تخرج ا�ثقال

���  J<�َ�� M�َِ	�� ��#	� &َ�I�9َ3 `�C#	�N�/:َ �-���6�I �.�'ُ�:َ �Y��,4Aْ���{�((: وكذلك رؤيته التفسيرية لقوله تعالى

�9)�en��	 �(��َCَE ��=�*�)�D �<�G�� �u�9َZ	 ��ِ� ��������2َ+َ: J84��D(()1(   

                                                
  . 4الجرجاني ، د�ئل ا�عجاز : ؛ ظ3الرازي ، نھاية ا�يجاز في دراية ا�عجاز  ( 1)
  .97ماھر مھدي ھ:ل، فخر الدين الرازي ب:غيا  ( 2)
  . 7الرازي ، نھاية ا�يجاز  ( 3)
  . 2ا�نفال ،  ( 4)
  . 2الزلزال،  ( 5)
  .50، 47ا�يجاز  الرازي ، نھاية: ظ ( 6)
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مجاز المثبت بان جعل سبحانه خضرة ا�رض ونضرتھا بما فيھا من  مناذ عده 

  )2(ا�زھار والنبات حياة، فالمجاز دخل في المثبت

في ا�ثبات ومجاز  لمجاز الى مجاز في تقسيم ا )ھـ471-(وھو في ذلك يتابع عبد القاھر 

  . )3(.في المثبت

أن يحدد ھذه  )ھـ606 -(ظاھرة التشبيه فقد استطاع الرازي فيما يتعلق بوكذلك الحال 

��	��c��� M#��2 َQِk����D �}�َ��9�<Kَ �A��َNْ ((: الظاھرة البيانية وفق نصوص قرآنية اذ رأى ان قوله تعالى

ِ�,�<َNْ�	 ِ�)�"�A�G�ْ�َE(()4( من تشبيه المحسوس بالمحسوس أما قوله تعالى :)) 	��Aَ0َE �1,�C#�	��

 �}�<ِ7�, ���َ �}�^��" 	َLِ� M#��2 -^��D ��a��#m�	 �����/�6�, -^��D ��a��#m�	 �����/�6�, J>�G��Nِ� ٍ�	�A�/َE ���=ُ������َ3 ��#��	 �<�"���� �ً!���B

�	�� ������/�2 �}�#:�):َ �}�<����ِ���/�6�ْ	 ��,ِA�I ��#�(()5( .  

  . )6(.حسوسممن تشبيه المعقول بال

في القرآن من استعارات  في ايراد بعض ما جاء ((فض: عن ذلك فقد افرد بابا 

وطبقھا على امثلة من القرآن الكريم اذ ذكر فيه اقسام ا�ستعارة  )7())وتخريجھا على ا�صول

�ِ((: رأى في قوله تعالى 4��9 َQ�َK 4��9 �(�r����<ِ� �1ُEَ3 ���َ�� �-����B �jْ3�A�	 &َ�Gَ��B	�� X4��D ��mْ�Gْ�	 �1�F�� Xv�

����N�B(()8(  استعارة اسم المحسوس للمحسوس بسبب المشاركة في وصف محسوس فالمستعار

                                                                                                                                     
  .9فاطر،  ( 1)
  .54الرازي ، نھاية ا�يجاز : ظ ( 2)
  .417-411الجرجاني ، عبد القاھر، اسرار الب:غة : ظ ( 3)
  .39يس،  ( 4)
  .39النور ،  ( 5)
  .59-58الرازي ، نھاية ا�يجاز : ظ ( 6)
  99الرازي، نھاية ا�يجاز   ( 7)
  .4مريم ،  ( 8)
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��:�X ((: أما قوله )1(منه النار، والمستعار له، الشيب، والجامع ھو ا�نبساط ولكنه في النار أقوى

����N�G�ْ	 ��,4A�	 ��ِ=���َ�� ����ْ�I�9َ3 ْLِ� Jc���(()2(   

المستعار له الريح، والمستعار منه . من استعارة المحسوس للمحسوس لشبه عقلي

  )3(.المرور ، والجامع المنع من ظھور النتيجة واEثر

النصوص  د كشفت ھذه التحلي:ت وغيرھا للظواھر البيانية التي اشتملت عليھاقاذن ف

  ...عن مقدرته  الفنية في ابراز ب:غة النص القرآني )ھـ606 -(القرآنية عند الرازي 

وخ:صة القول فان كتب الدراسات القرآنية وا�عجاز قد كشفت عن ثراء النص القرآني 

من خ:ل ابرازھم لب:غته  بما يؤسس للمفسرين رؤيتھم الب:غية في تفسير النص القرآني 

ازه فض: عن تفسيره � سيما وان رؤيتھم ل:عجاز انما تنبع من نصوص القرآن ومقومات اعج

 )وسلم صلى h عليه وآله(الكريم ذاته، فھم قد اتفقوا او� على ان القرآن ھو معجزة الرسول 

البيان والب:غة  )صلى h عليه وآله(وكان الغائب في زمان (( )ھـ548 -(اذ يقول الطبرسي 

اھم h تعالى المعجزة بالقرآن الذي بھرھم ما فيه نم عجائب النظم، وغرائب والفصاحة فأر

ليكون ابلغ في باب ا�عجاز بان يأتي ك: من امم ا�نبياء بمثل ما ھم عليه ويعجزون  البيان

بمثله اذ لو اتاھم بما � يعرفون لكان يجوز ان يخطر ببالھم ان ذلك مقدور للبشر  ا�تيانعن 

ومن ثم فھم يحددون د�ئل اعجاز ھذا الكتاب العظيم وسر تحديه  )4())يھتدون اليه غير انھم �

ومن أشرف تلك ((عن اعجاز القرآن وب:غته  )ھـ310 -(للعرب الفصحاء اذ يقول الطبري 

نظمه العجيب، وتاليفه البديع الذي عجزت عن : المعاني التي فضل بھا كتابنا سائر الكتب قبله

  )5())الخطباء ، وكلت عن  وصف شكله البلغاء ، وتحيرت الشعراء هنظم مثل اصغر سور

                                                
  .99ا�يجاز الرازي ، نھاية : ظ( 1)
  .41الذاريات ،  ( 2)
  .100الرازي، نھاية ا�يجاز : ظ ( 3)
  . ، الرازي 190 -189: 1الطبري، جامع البيان : ، ظ232: 2الطبرسي ، مجمع البيان  ( 4)
  .14 -13:  19التفسير الكبير   65: 1الطرسي، جامع البيا ن  ( 5)
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:َ+ْ*ُ(	 ��D ٍ9�)�I ِA�e�Gِْ'���� ((ذلك بتفسيره لقوله تعالى  )ھـ548 -(ويؤكد الطبرسي 

JO��,�A�َْ0�D(()1(   

وانھا ھي  وھذا صريح في التحدي وفيه د�لة على وجھة اعجاز القرآن... ((: اذ قال

في ھذا النظم المخصوص Eنه لو كان جھة ا�عجاز غير ذلك لما قنع في  الب:غة والفصاحة

ث:ث طبقات فأعلى طبقاتھا معجز، وادناھا  المعارضة با�فتراء وا�خت:ف �ن الب:غة

نما وقع في الطبقة العليا منھا ولو كان وجه ا�عجاز وأوسطھا ممكن فالتحدي في اdية ا

� سيما وان معنى ا�عجاز عنده  )2())..ي باب ا�عجازبلغ فالركيك من الك:م االصرفة لكان 

اذن فالقرآن معجز بما أتى به من ب:غة  )3())ا�متنع عن المراد بما � يمكن معه ايقاعه((

ايصال المعنى الى النفس في حسن ..((: الكلم، والمفسرون قد حددوا مفھوم الب:غة بقولھم

  )4())..صورة من اللفظ

ويعلل  )5(قد اجمعوا على ان القرآن انما ھو في الطبقة العليا من الب:غة ونراھم ايضا 

تعديل : اع: طبقات الب:غة ك:م قد جمع خمسة اوجه.. ((: ذلك بقوله )ھـ460 -(الطوسي 

الحروف في المخارج وتعديل الحروف في التجانس، وتشاكل المقاطع مما تقتضيه المعاني 

وضعه ، وا�طناب في موضعه، وا�ستعارة في موضعھا، وتھذيب البيان با�يجاز في م

ووجه ب:غة القرآن .. ((: عن سر ب:غة القرآن فيقول ثم يكشف )6())والحقيقة في موضعھا

مع تشاكل المقاطع في : كونه في نھاية الت:ؤم المنافي للتنافر في تأليف اللفظ والمعنى 

  )7()..احسن ما تصرف به المعنى الفواصل بما يقتضيه المعنى ومع تصريف القول في

اي ..(: ان التحدي في القرآن انما وقع في ب:غته فيقول )ھـ538 - (ويرى الزمخشري 

لو تظاھروا على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن في ب:غته وحسن نظمه وتأليفه، وفيھم العرب 

                                                
�� [�� ��)ُ�)ُN�, �\َ3 ���K�c	�A�َْ:	K �}ُْ&((. 13ھود ،  ( 1)ُ��ُE ��ِ� ��#��	 ِ���c �1�D ��ُ��GHََ��I	 �1�D 	)���c	�� JO��,�A�َْ0�D ����'ْ�D ٍ9�)�I ِA�e�Gِ� 	)ُ*ْ+:َ((  

  .186: 5الطبرسي ، مجمع البيان  ( 2)
  .189: 5ن .م ( 3)
  .325: 3، الطبرسي، مجمع البيان 34: 4الطوسي، التبيان  ( 4)
: 5 الطبرسي، مجمع البيان: ؛ ظ66: 2الزمخشري ، الكشاف : ، ظ412: 9و 92: 6 الطوسي، التبيان: ظ ( 5)

5 :186 .  
  .412: 9الطوسي، التبيان  ( 6)
  .92: 6الطوسي، التبيان  ( 7)
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سر اعجاز القرآن انما لذلك فھو يرى ان  )1())...وا عن ا�تيان بمثلهزالعاربة ارباب البيان لعج

ما � يستقل بادائه لسان من  بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني وا�غراض((

ھو أم اعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه ... النظم((وأيضا فان  )2())فارسية وغيرھا

راي عبد القاھر أول من طبق ((وقد عّد بأنه  )3())التحدي ومراعاته أھم ما يجب على المفسر

 )4())الجمالي في اعجاز القرآن تطبيقا عمليا وعلى نطاق واسع يشمل سور القرآن جميعھا

في ان اعجاز القرآن وتحديه عن ان يأتوا بمثله انما  )ھـ548 - (وكذلك ھي رؤية الطبرسي 

من في فصاحته وب:غته ونظمه على الوجوه التي ھو عليھا من كونه في الطبقة العليا ... ((

النظم، وجودة المعاني وتھذيب العبارة والخلو من التناقض  حسنالب:غة والدرجة القصوى من 

واللفظ المسخوط والمعنى الدخول على حد يشكل على السامعين ما بينھما من التفاوت لعجزوا 

الذي علل اعجاز القرآن  )ھـ606 -(ولم يختلف عنھم الرازي  )5())..عن ذلك ولم يأتوا بمثله

في كل حرف من حروف ((ذلك أن  )6())...�شتماله على النظم العجيب والب:غة البديعة...((

  . )7())القرآن ب:غة وفصاحة

اذن فان المفسرين متفقون  على ان سر اعجاز القرآن الكريم انما يكمن في نظمه وتاليفه 

وا ان اعجازه ھو في رأي له، بل كشف )ھـ255 -(كما فعل الجاحظ  بالصرفةولم يقل أحد منھم 

من لغة عالية الفصاحة اشتملت على النظم العجيب والب:غة العالية، وتلك رؤية به فيما جاء 

ب:غية أصلھا  الب:غيون، وسددھا المفسرون ضمن تفسيرھم للنص القرآني الخالد، والكشف 

   -كما سيأتي -عن اسرار اعجازه، بما ينبئ عن تفوقھم بھذا المضمار 

خصائص ومميزات البيان ((ل فان ھذه الظواھر البيانية قد عدت من وخ:صة القو

 )8())...العربي متمثلة في مفرداته وركائزه، اEولى وھي المجاز والتشبيه وا�ستعارة والكناية

فض:ً عن كونھا مدار الدراسات القرآنية، وكتب ا�عجاز في الكشف عن ب:غة النص القرآني 

  ...وأسرار إعجازه

                                                
  .648 -2:647الزمخشري ، الكشاف  ( 1)
  .284: 4ن .م ( 2)
  .24: 2ن .م ( 3)
  .218آن وبيان اعجازه مصطفى الصاوي الجويني، منھج الزمخشري في تفسير القر ( 4)
  .229: 6الطبرسي، مجمع البيان  ( 5)
  .179: 22الرازي ، التفسير الكبير  ( 6)
  .153: 29ن .م ( 7)
  .31، اصول البيان العربي محمد حسين علي الصغير  ( 8)
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على ما قصره عليه الب:غيون المتأخرون  )البيان(فسرون فإنھم وان لم يقصروا أما الم

من الظواھر البيانية اEربعة إ� أنھم رأوا أن ھذه الظواھر ھي المادة اEساس في ابراز ب:غة 

النص القرآني ومقومات اعجازه، وھذه � شك رؤية ب:غية متأخرة أسس لھا المفسرون في 

بما يعّدھم مفسرون ب:غيون كشفوا عن اعجاز النص القرآني وص القرآنية،ضوء تحليلھم للنص

وتلك ھي غاية .. في اثناء تفسيرھم له برؤى تفسيرية فاقت في الكثير منھا رؤى الب:غيين

  . -كما سيأتي–البحث 
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  الفصل ا�ول

  :عند المفسرينالحقيقة والمجاز 

  المجاز في اللغة وا�صط�ح  -

 . مفھوم المجاز وفائدته عند المفسرين -

 . الحقيقة عند امكانھا مقدمة على المجاز -

 . موقف المفسرين من جمع الحقيقة والمجاز بلفظ واحد -

 . المجاز العقلي وع�قاته عند المفسرين -

  . المفعولية -1

 . الفاعلية -2

 . زمانيةال -3

 . المكانية -4

 . السببية -5

 .المصدرية -6

  . المجاز المرسل وع�قته عند المفسرين -

  . السببية -7

 . المسببية -8

 . الكلية -9

 . الجزئية -10

 . ا3ستعداد -11

 . السبق أو اعتبار ما كان -12

 . الم9مسة او المجاورة -13

 ا:لية -14

  . مجاز الحذف -
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  المجاز في اللغة وا3صط9ح

  : في اللغة

جزت الطريق وجاز الموضع جوازا، وجاز به : از مأخذوذ منا�صل اللغوي لكلمة مج

سار فيه وسلكه، وجاوزت الموضع جوازا بمعنى : وجاوزه، وأجازه وأجاز غيره وجازه

  . )1(...جزته

  . قطعت الطريق اذا عبرته الى طريق آخر: والقطع انما يحدث با.نتقال كقولنا

  : في ا3صط9ح

غية التي عرفھا الب5غيون ا�وائل؛ حتى عّد المظھر كان المجاز واحدا من الفنون الب5

ا.جازة، ويقصد به حمل اللفظ على  )ھـ207 - (العام للفنون البيانية بعامتھا، اذ أسماه الفراء 

  )2(.خ5ف الظاھر

وقد يكون وسيلة للتوصل الى فھم المعاني القرآنية بما ورد من اساليب العرب وطرقھم 

فكان المجاز   )مجاز القرآن(: في كتابه )ھـ210-(ما فعل ابو عبيدةفي ا.بانة عن المعاني ك

كما  - وسيلته لتفسير النص القرآني تارة و.دراك ما تحتمله اGية من ظاھرة بيانية تارة أخرى 

   -سيأتي

�ِ�� ((: ھو أول من اصطلح على المجاز اذ عد قوله تعالى )ھـ255 - (ويكاد يكون الجاحظ 

ُ�ُ�ْ
�� �������������� �����َ�������� �����َ � ِ!���ُ"#$ %�& ���ُ�ُ�ْ
�� ��'��ِ� ��'�ُْ( )�*�من باب المجاز  )3())��� -َ*����,َ �ْ���+َ

  )5()مفخرة العرب في لغتھم وبه وبأشباھه اتسعت(واعتبر ھذا الباب  )4(والتشبيه

                                                
  .)جوز(ن العرب مادة ابن منظور، لسا: ظ ( 1)
  .271 -270: 3الفراء ، معاني القرآن : ظ ( 2)
  . 10النساء ،  ( 3)
  .28-25: 5الجاحظ، الحيوان : ظ ( 4)
  .426: 5ن .م ( 5)
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لصور البيانية تارة استعمل المجاز للد.لة على جميع ا(فض5 عن ذلك فانه عد أول من 

أو على المعنى المقابل للحقيقة  تارة أخرى، بل على معالم الصورة الفنية المستخلصة من 

  . )1()..اقتران ا�لفاظ بالمعاني

وقد بقي ھذا المصطلح باطاره الب5غي العام ليتخذ تسمية ا.ستعارة عند علي بن عيسى 

  . )2(ة العشرةوالذي عدھا من أقسام الب5غ )ھـ386 -(الرماني 

ليحدد المعاني التي يخرج اليھا المجاز المقابل للحقيقة اذ  )ھـ392 -(ثم يأتي ابن جني 

ا.تساع : ان المجاز . يقع في الك5م ويعدل عن الحقيقة اليه ا. لمعان ث5ثة ھي((: يقول

شكل مرحلة  وقد )3())والتوكيد والتشبيه، فان عدمت ھذه ا.وصاف الث5ثة كانت الحقيقة البتة

  )4(.تھا المتنوعةامتطورة في تأصيل ھذه الظاھرة البيانية وع5ق

. بد لكل استعارة ومجاز من ((الذي رأى أنه  )ھـ395 -(وكذلك فعل ابو ھ5ل العسكري 

  )5())حقيقة، وھي اصل الد.لة على المعنى في اللغة

فيما أورده من شواھد ذا حدس استعاري، وحس بياني، وذائقة ب5غية ناضجة ((مما جعله 

  . )6())...قرآنية في ھذا المقام

 )ھـ406 -(لرضي دائرة ا.صط5ح على يد الشريف ا حتى بدأ مفھوم المجاز يقترب من

في عرضه (اذ كان  )المجازات النبوية(و  )يان في مجازات القرآنبتلخيص ال(في كتابيه 

وعموميته عند الرماني، ا.صط5حي اضيق دائرة من فضفاضية ا.ستعمال الجاحظي، 

  . )7()واتساعه عند ابن جني، والوقوف به عند ا.ستعارة فحسب عند ابي ھ5ل

                                                
  .17محمد حسين الصغير ، مجاز القرآن .د ( 1)
  .76)ضمن ث5ث رسائل في ا.عجاز(الرماني، النكت في اعجاز القرآن : ظ ( 2)
  .442: 2ي ، الخصائص ابن جن ( 3)
  .52 -32 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب5غيا : ظ ( 4)
  .276العسكري، كتاب الصناعتين  ( 5)
  .22محمد حسين الصغير، مجاز القرآن .د ( 6)
  .23ن .م ( 7)
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: الذي عرفه بقوله )ھـ471 -(ومن ثم استقر ھذا المصطلح على يد عبد القاھر الجرجاني 

 كلمة اريد بھا غير ما وقعت له في وضع واضعھا لم5حظة بين الثاني وا�ول فكلوأما المجاز (

  )1()...فھي مجاز

: وقد فطن عبد القاھر الى انتقال د.لة المجاز ا.صط5حية من ا.صل اللغوي لھا فقال

واذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف . المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه اذا تعداه((

  )2())أو.بانه مجاز على معنى أنھم جازوا به موضعه ا�صلي أو جاز ھو مكانه الذي وضع فيه 

في بلورة ھذا المصطلح اذا عد مع الرضي والجرجاني  )ھـ538 -(وقد ساھم الزمخشري 

مع غيره من  هوھذا يعني ان)3())...دفعوا بمجاز القرآن فنا الى مرحلة التأصيل((من الذين 

قد أسھموا بشكل فاعل في انضاج فن المجاز وبلورة ع5قاته بالتأسيس  -كما سيأتي -المفسرين 

  ... تارة، وبالتأصيل تارة أخرى له

                                                
  325الجرجاني ، عبد القاھر ، اسرار الب5غة  ( 1)
  .365ن .م ( 2)
  .24محمد حسين ، مجاز القرآن .د ( 3)
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  المجاز وفائدته عند المفسرين 

لم يكن غائبا عن اذھان المفسرين ما تناوله الب5غيون  بقضية الحقيقة والمجاز في النص، 

بل طفقوا يفسرون القرآن تفسيرا يستند الى المعنى الحقيقي المتبادر الى الذھن تارة او المستند 

في النص القرآني من طاقات  يعتمل5قاته المختلفة تارة أخرى، لما على التأويل المجازي بع

من ((تعبيرية متنوعة بلغت به حد ا.عجاز، فقد كان المعجزة التي دھمت عقول العرب بما فيه 

  )1())...عجائب النظم، وغرائب البيان، ليكون ابلغ في باب ا.عجاز

وبما يقترب من المقصد ا.لھي وقد وقف المفسرون من تلك الطاقات كل بحسب رؤيته، 

  ..من النص القرآني

فض5 عن ذلك فانھم قد اتخذوا من الد.لة اللغوية للمجاز مادة لتفسير معنى المجاوزة في 

�*#(: قوله تعالى�� ��ُ��َ. � #!َ� ٍ0��1�2َ- )�َ�3 ���ُ4ُ5���� ٍ0��.َ )�َ�3 ���6ََ
َ& �7�8�9�ْ� :َ��;��7��ِ� %�1�9ِ$ �َ�ْ<����=�� :���=� )���

���ُ��!�>6َ ?0��.َ � ُ5��ِ� َ,�َ. ٌA�!��B � #!َ� ��'َ� ��!َ�ِ� ��1�َ()2(  

وھذا ا.نتقال والقطع قد انتقل الى الد.لة ا.صط5حية لمفھوم  )3(.قطعنا بھم البحر: أي 

والمفسرون في ذلك . يختلفون عن الب5غيين، فھم يرون ان المجاز ھو  -كما سبق -المجاز 

وھذا الخروج عن ا.صل . يمكن ان يحصل  )4(.وج عن ا.صل الى ما يجوز في ا.ستعمالخر

  . )5(عندھم ا. بدليل أو ما يسمى بالقرينة

  : وحسبنا ان نقف عند نماذج تفسيرية منتقاة لتحديد أبعاد ھذا المفھوم عندھم

                                                
  .232: 2الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن  ( 1)
  . 138ا.عراف،  ( 2)

، الزمخشXXري، 527: 4، الطوسXXي، تفسXXير التبيXXان 56 :9الطبXXري، جXXامع البيXXان فXXي تفسXXير آي القXXرآن : ظ( 3)
  .267-266: 4، الطبرسي، مجمع البيان 141: 2الكشاف 

: 2؛ الطبرسXXي، مجمXXع البيXXان 527: 4و 296: 2سXXي ، التبيXXان ؛ الطو36: 12الطبXXري ، جXXامع البيXXان : ظ ( 4)
114 .  
؛ الXرازي، التفسXير  الكبيXر 319: 6، الطبرسXي مجمXع البيXان 123 -122: 16الطبري ، جXامع البيXان  : ظ ( 5)

22 :7 .  
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لى حمل تأويل الذي يعنى كثيرا بظاھر النص القرآني ويرى ان ا�و )ھـ310 - (فالطبري 
ا. أننا نجد أن الكثير من تفسيراته كانت تحمل معھا الد.لة المجازية، كما في  )1(القرآن عليه

� �D'#�&َ �E�F�1�3��C 3�5���َُ � (: تفسيره لقوله تعالى�* ًA�'�H�� %���َ6B�� %D$�� ��* IA�1D��$ )�َ�3 #C1ُ� ��ِ� � ُ+��َ-��َ-
�َْ-�� ��J�#'ُ5#*ِK�ُْ�َ-���#Jِ��َ� ��!َ� � ُ+()2(  

مما حولت العرب الفعل عن موضعه، وذلك ان  }يتعمَ ف{وھذه الكلمة .. ((: اذ قال  

ا.نسان ھو الذي يعمى عن ابصار الحق، اذ يعمى عن ابصاره، والحق . يوصف بالعمى ا. 

دخل : قولھم على ا.ستعمال الذي قد جرى به الك5م، وھو في جوازه .ستعمال العرب اياه نظير

ان الرجل ھي التي تدخل في الخف، وا.صبع في  الخاتم في يدي ، والخف في رجلي ومعلوم

  . )3())الخاتم، ولكنھم استعملوا ذلك كذلك لما كان معلوما المراد فيه

وكأنه  -وان لم يصطلح عليه- )ھـ310 - (وھذا مما يكشف عن مفھوم المجاز عند الطبري 

لغة العرب وشيوعه في اساليبھم ما يغني عن القول بمجازيته ذلك أن  اراد بجواز استعماله في

وان مسألة ا.صط5ح عليه  )4())...حقيقة واقعة في اللغة و. سبيل الى انكارھا.. المجاز ((

  . )5(وعلى ألوانه تعود لعصور متأخرة

���َ � (( :ويمكن ان نلحظ الد.لة ا.صط5حية للمجاز في تفسيرات المفسرين لقوله تعالىَ-
ُ�ُ. )�َ�3 #L�9"َْ��� � ِ!ِ$�ُ�ُ�ِ$ � #J��1�9�2َ- #M��N�َ ���َ ��َ- ��!���Jَ- �F���$ ��* �O��َP� ���ُQِ7�� �������� �F�!�� َR � #!َ& � ِ!ِ$�

���#��'�S��(()6( .  

فا.رث ترك الماضي للباقي ما يصير له بعده، وحقيقة (: ()ھـ460 -(اذ قال الطوسي 

: في ا.عيان التي يصح فيھا ا.نتقال، وقد استعمل على وجه المجاز في ا.عراض، فقيلذلك 

�نه انتقال باللفظ عن أصله  )7())العلماء ورثة ا.نبياء �نھم تعلموا منھم، وقاموا بما أدوه  اليھم

  . الموضوع له الى معنى جديد ليس له في اصل اللغة

                                                
  .14: 22و  151: 16الطبري، جامع البيان : ظ  ( 1)
  .28ھود،  ( 2)
  .36: 12الطبري ، جامع البيان  ( 3)
  .342وليد قصاب ، التراث النقدي والب5غي للمتعزلة  ( 4)
  . ن، الصفحة نفسھا.م: ظ ( 5)
  . 100ا�عراف ،  ( 6)
  .482: 4الطوسي، التبيان  ( 7)
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في العلم كان  ]ا.رث[فاذا قيل ذلك  ..((: قائ5 -في موضع آخر -ثم يضيف 

  )2(.اط5ق ا`رث على غير المال مجازاً وتوسعاً  )ھـ548 -(وقد عد الطبرسي  )1())...مجازا

ومن . عن اصل وضعه اللغوي} ا.رث{وھذا يعني ان التجوز انما حصل في خروج لفظ 

  ... ثم فھو خروج عن حقيقته اللغوية التي وضع لھا الى  حقيقة أخرى

الد.لة ا.صط5حية للمجاز ذاتھا عند تفسيره لقوله  )ھـ606 -(قد اتخذ الفخر الرازي و

4َْ+��T# ��ْ����� #((: تعالى�� ��#J�� DU�8ْ��ِ$ ��1�1���$ #V+َْ4�� � ُQ ��1W$�� ��1�1���$ #L�'�>�� ْ:ُ.(()3( .  

باب المغلق والمنفذ مجاز وذلك .ن ال -ھھنا -ويمكن ان يقال بان الفتح .. ((: اذ قال

المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة، ثم ان ا.مر اذا كان فيه انغ5ق وعدم وصول اليه، 

 )فتح(و. شك في ان الد.لة الحقيقية في اصل اللغة للفظ  )4())...فاذا بينه احد يكون قد فتحه

عنويا فوصفه بالفتح يبعده عن تعني الفتح المادي للشيء المسدود و المغلق، أما اذا كان ا.مر م

  .. اصل وضعه في اللغة، وھذا ما تدل عليه الد.لة ا.صط5حية للمجاز

ومن الجدير بالم5حظة فان المجاز في ا.مثلة المتقدمة مداره المفردة وھو ما عرف عند 

 )5(ةكما سيأتي والذي مضماره المفرد -الب5غيين بالمجاز المرسل وھو احد شقي المجاز اللغوي 

  .  )5(ةالمفرد

  . وقد فطن اليه المفسرون في تفسيراتھم لaيات القرآنية دون أن يصطلحوا عليه

علق بنطق الجمادات كما في قول جھنم بعد تليس ذلك فحسب بل عدوا اGيات التي ت

� *�IF�ِK((ا.ستفھام �* :ْ�J ُ,�ُXَ6�� �YZَْ+�*� :ْ�J � �1�!�>�� ُ,�ُXَ� �0����(()6( ات وا�رضوفي قول السماو :)) � ُQ

                                                
  .73: 8الطوسي، التبيان  ( 1)
  .319: 6الطبرسي، مجمع البيان : ظ ( 2)
  .26سبأ،  ( 3)
  .257: 25الفخر الرازي ، التفسير الكبير  ( 4)
  .368 - 365، اسرار الب5غة الجرجاني، عبد القاھر: ظ ( 5)
  . 30ق،  ( 6)
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))���+;ْ�� ِO��Zَ���� ��!�َ َ,�َX&َ ��3��[َ ����+;ْ�� ِO��Zَ���� ��!�َ َ,�َX&َ ?���\#] �%�J�� �M��'�S�� )�َِ� ^��+َ��� � ُQ ��J�7َ� ��َ- ��3��َ[ �
�_���;�َ[ ��1��6ََ- �َ+�َ�َ.(()1(  

ه نطق الجمادات وقول من المجاز اذ . يمكن حملھا على ظاھر اللفظ سعيا منھم الى توجي

الكائنات الى غير حقيقة القول ، كذلك قوله تعالى لتلك الجمادات والذي . يمكن حمله ايضا على 

  . ظاھره ، وھذا يتضح بصورة جلية بتفسيراتھم

وليس ھناك امر بالقول على الحقيقة و. طاعة، و. ... ((  : )ھـ460 -(اذ قال الطوسي 

عالى عن اختراعه السماوات وا�رض وانشائه لھما من غير تعذر جواب لذلك القول بل أخبر ت

  . )2( ))..و. مشقة و. كلفة

ما أمر  في بمن فينا طائعين أي سبحانه فعل الطبائع أتيناكأنه قيل .. ((: ومعنى اGية عنده

 ))..ذلك به، وانما قلنا ذلك �نه تعالى . يأمر المعدوم و. الجماد، .ن ذلك قبيح يتعالى b عن

أن ھذه اGية من أبواب المجاز والغرض منه تصوير اثر  )ھـ538 -(وقد رأى الزمخشري  )3(

الذي فسرھا بقوله انھا  )ھـ548-(وكذا الحال مع الطبرسي  )4(قدرته في المقدورات . غير

  .)5(بمنزلة التمثيل .ن المعدوم . يصح ان يخاطب و. يؤمر

التكوين مجازا،  .رادةنه يرى ان د.لة ھذه اGية انما ھي فا )ھـ606-(أما الفخر الرازي 

  . )6( .وامتناع حملھا على ا�مر والتكليف حقيقة

� ((: وكذا الحال بالنسبة لقول جھنم في قوله تعالى�* :ْ�J ُ,�ُXَ6�� �YZَْ+�*� :ْ�J � �1�!�>�� ُ,�ُXَ� �0����
IF�ِK�*((   

مخرج المثل وھو من مجاز الك5م يقصد به ان المفسرين يرون ان قولھا فد خرج ف

  وھم في ذلك يستندون على مصادر من الشعر العربي )1(تصوير المعنى في القلب وتثبيته

                                                
  . 11فصلت،  ( 1)
  . 109 -108: 9الطوسي، التبيان  ( 2)
  .109: 9ن .م ( 3)
  .194: 4الزمخشري ، الكشاف : ظ ( 4)
  .285 -284: 1الطبرسي، مجمع البيان : ظ ( 5)
  .109-108: 27الفخر الرازي، التفسير الكبير : ظ  ( 6)
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  : واراجيزه، كما في قول الشاعر

  )2(مھ5 رويدا قد مcت بطني    قطني  امتc الحوض وقال

  . والحوض . يقول حقيقة

  : Ζابي النجم العجليΞوقول 

با قرقارِ قالت له ر e3(يح الص(  

  . وقول عنترة يصف فرسه

  )4(وشكا الي بعبرة وتحمحم    القنا بلبانه فأزور من وقع 

  . والفرس . يشكو حقيقة

  : وقال اGخر 

  )5(وحدرتا كالكدر لما يثقب    وقالت له العينان سمعا وطاعة 

  . والعينان . تقول حقيقة

ا من القول؛ بل كان من جنس لغة العرب، وھذا يدل على ان ا.سلوب القرآني لم يكن بدع

. يكون في الجنس (ومما يحسنون من فن القول، وھذا غاية في اعجازه اذ لم يؤت بمثله، ومثله 

ذلك الى ما ھو متعارف بين يرجع .ن مثله في الجنس يكون حكايته ف5 يقع بھا التحدي، وانما 

  . )6()..العرب في تحدي بعضھم بعضا

                                                                                                                                       
، الطبرسXي؛ مجمXع البيXان 207: 1و 392: 4؛ الزمخشXري، الكشXاف 109 -108: 9الطوسXي، التبيXان : ظ ( 1)

  . 19: 1؛ الرازي ، التفسير الكبير 186: 9
  . ورد البيت دون عزو 109:  9الطوسي، التبيان : ظ (2)

  .109، البيت .بي النجم، ديوانه 166: 2الزمخشري، الكشاف : ظ(3) 

  .217، البيت لعنترة ، ديوانه 186: 9الطبرسي، مجمع البيان : ظ (4)
  . ، ورد البيت دون عزو19: 1الفخر الرازي ، التفسير الكبير : ظ (5)
  .186: 5، مجمع البيان الطبرسي (6)
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� ((: التفسيرية لقوله تعالى )ھـ310 -(ا.ستد.ل ھو رؤية الطبري ومما يعزز ھذا َXَ�َ"��َ&
 #F�ِ7#� �����Fِ= ��!��& ��F�=��&َ ��'#J�ُ4D�َ`#� ��َ- ����$َ
َ& ��!َ��Jَ- ��'��"ْ+َ��� IA���7.َ :َ�Jَ- ���6ََ- �َaِ� )�+�H ���َ َ,�َ. #b�*�َ.َ
َ& �cَX1�� ��َ-

�3 �Yْ�َd�6َR �Ceْ�f��7�=َ- �b���َ(()1( .  

، جعل الك5م بين خلقه رحمة منه بھم، ليبين بعضھم بلطفهان b عز ذكره ((: اذ قال

  : لبعض عما في ضمائرھم، مما . تحسه ابصارھم، وقد عقلت العرب معنى القائل

  )2(قلق الفؤوس اذا اردن نصو.    في مھمة قلقت به ھاماتھا 

و آدم من ضمائر الصدور مع وصفھا اياھا بأنھا وفھمت ان الفؤوس . توصف به بن

��� �� ��َ- #F�ِ7#��cَX1((: وكذلك قوله... تريد��Fِ=(( قد قارب من ان يقع او يسقط، : قد علمت ان معناه

بالقرآن من انزل الوحي بلسانه، وقد عقلوا ما عنى به وان استعجم  -جل ثناؤه -وانما خاطب 

  )3())ضل فيه ذوو الجھالة والغباوةعن فھمه ذوو الب5دة والعمى، و

اذ رأى ان ا.سلوب القرآني لھذه اGية يتفق وفصيح  )ھـ548 -(وقد اتفق معه الطبرسي 

شرف على ان ينھدم وانما وأك5م العرب، ومثله في اشعارھم كثير، ومعناه قرب ان ينقض 

  )4(. وصف الجدار با.رادة مجازا

لعرب في الدرجة القصوى من الفصاحة ھو ما . سيما وانه يرى ان ما يجعل ك5م ا

ولك5م العرب اشارات واستعارات ومجازات .جلھا كان .. ((: يحمله من صور مجازية اذ يقول

كان بالغا في الفصاحة حد ((ا. ان ا.سلوب القرآني )5())ك5مھم في الغاية القصوى من الفصاحة

 -فيما بعد -لمفسرون وعده الب5غيون وھذا سر من اسرار اعجازه كشف عنه ا )6())حد ا.عجاز

                                                
  .77الكھف ،  (1)
  .222الراعي النميري، ديوانه،  (2)
  .334-333: 15الطبري، جامع البيان   (3)
  .296: 6ي، مجمع البيان الطبرس: ظ (4)
  .206: 6ن .م (5)
  .116: 2الفخر الرازي، التفسير الكبير  (6)
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خصيصة من خصائص التصوير الفني في القرآن تتمثل في خلع الحياة على المواد  -بعد

  . )1(.الجامدة، وھذه الحياة التي قد ترتقي فتصبح حياة انسانية وھذا ما سموه بالتشخيص

ل جھنم مع المفسرين في حمل اGيات التي تتعلق بقو )ھـ276 -(ولم يتفق ابن قتيبة 

والسموات وا�رض على المجاز، بل يرى انھا تحمل على الحقيقة، خدمة منه لمذھب اھل السنة 

ينطق  -تبارك وتعالى -ومافي نطق جھنم ونطق السماء وا�رض من العجيب؟ وb ((: اذ يقول

  )2())...الجلود وا�يدي وا�رجل

قادرا على الك5م، أو ان يحدث b أما المفسرون فيرون ان قدرته تتمثل بان يقلبھا حيوانا 

  . )3(...تعالى فيھا الك5م، وينسبه اليھا مجازا

أو.، والمفسرون ثانيا ان ا�رض وباقي الجمادات وان  )ھـ276 -(وقد فات ابن قتيبة 

تحدثت ونطقت على الحقيقة، فھذا . ينفي عنھا الد.لة المجازية اذ أن b سبحانه ھو الذي 

ك كما في ارادة الجدار الذي يريد ان ينقض، فتبقى ا.رادة ا.لھية ھي القادرة . أحدث فيھا ذل

  .. بقدرة الجمادات، وھذا يعني ان مدار المجاز في اسناد تلك ا.فعال يبقى جاريا

يصور ھذه ا.حداث بھذه ((فض5 عن ذلك فان القول بمجازية ھذه اGيات، ھو الذي 

مما يكشف عن خصائص نفسية يحملھا المجاز .. الھيأة الناطقة الصورة المثيرة، وابانتھا بھذه

وكذا الحال في اGيات التي تتعلق بقوله سبحانه  وتعالى لشيء اذا اراده وقضاه  )4())القرآني

فقد اتفق المفسرون على حملھا على مجاز الك5م، و. قول على الحقيقة، وبأنه  )5())كن فيكون((

  . )6(كلفة او معاناةوبأنه سبحانه يوجد مخلوقاته ب5 

اذن فالعدول عن ظاھر القول امر تعارف عليه المفسرون في اGيات القرآنية التي 

  . ظاھرھا التشبيه، وما يوجب اضافة القبيح اليه، ويعدل الى ما يليق بحكمته وعدله سبحانه

                                                
  .61سيد قطب، التصوير الفني في القرآن : ظ (1)
وقد اقترب الطبري مXن ھXذا الXرأي حينمXا أقXر بوجXود قائXل ھXو سXبحانه  (76ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن  (2)

  .114: 24الطبري ، جامع البيان : ظ. ومقول وھو السماوات وا�رض وجھنم
 9:186، الطبرسXXي، مجمXXع البيXXان 791 -790: 4، الزمخشXXري، الكشXXاف 393: 10الطوسXXي، التبيXXان : ظ (3)

  .109 -108: 27الرازي ، التفسير الكبير  الفخر
  .102محمد حسين الصغير ، مجاز القرآن . د (4)
  .82، يس، 73، وا�نعام ، 117البقرة ،  (5)
؛  207: 1، الزمخشXXري ، الكشXXاف 430: 1؛ الطوسXXي ، التبيXXان 588 -587: 1الطبXXري ، جXXامع البيXXان : ظ (6)

  .109 -108 -27، الفخر الرازي ، التفسير الكبير 285 -284: 1الطبرسي، مجمع البيان 
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 بكونه من ائمة المعتزلة )ھـ538 -(فض5 عن ذلك فقد كان للمعتزلة عامة ، وللزمخشري 

خاصة دور بارز في توجيه آيات التجسيم والتشبيه الى غير ظاھرھا، بما ينسجم مع عقيدتھم في 

استخدام الزمخشري للمجاز وألوان الصور ((تنزيه الذات ا.لھية عن كل تجسيم وتشبيه، اذ كان 

ان ((ولعل السبب في ذلك انه يرى  )1())..الب5غية المختلفة في تأويل المتشابھات اوضح وأبرز

ظاھر اعجاز القرآن، وابراز ما فيه من روعة النظم وبراعة التأليف، انما يتأتى عن طريق إ

  . )2())استخدام علمي المعاني والبيان

��O� &�% ((: لقوله تعالى ويتجلى ذلك في رؤيتهَP��� �Y�����'�S�� �U�َ�\ g����� #b���� � ُ5�$�� ��ِ�
^��+َ��� � ُQ ٍ0���َ- �A�+�� W1���� �7�'َXْ���� �h�'�N���� �ًi��i�H #b#9ُ�ْ"�� ����!�1�� :َ������ %�Nْj#� ����!�1�� :َ������ %�Nْj#� ِk�7���ْ� )َ��3 �0�#>

�_�'َ����ْ�� Wl�� #b���� َm����96َ #7�*َP��� #U�َْd�ْ� #b�َ َRَ- �Eِ7�*َ
ِ$ IY��7�d�S#*(()3(  

�((و �9#� ������� ��ِ��*�� �b�Sْ4َ� )�َ�3 #nُ5�1�� ��'��ِoَ& �nَ5�َ ��'َ& � ِ!��F��َ- pَ��&َ �b���� #F�� �b���� ���#�ِ���9#� ��'��ِ� �q�َ�#�ِ� �
��'��r�3 ��7�=َ- �b��6�s#��S&َ �b���� #b���َ�3 �F�J��3 ��'ِ$ )&َ��َ-(()4(  

��Eِ ((: وقوله تعالى�F.َ �U�H �b���� ��#��F.َ ��*�� ?Y���ِ�ْ"�* #Y����'�S���� �A�*����Xْ�� �0���� #bُ+َ �̀9.َ �����'�= #O��َP���
���ُ�ِ7�N#� ��'�3 )�َ���َ6�� #b�َ��8�9#� �b�1��'��ِ$(()5( .  

تصوير عظمته والتوقيف على كنه ج5له . غير، ((اذ رأى ان القصد من ھذه اGيات ھو 

  )6())ة حقيقة اوجھة مجازمن غير ذھاب بالقبضة و. باليمين الى جھ

ولم يكن ھذا التأويل شأن المعتزلة فحسب، بل كان معظم المفسرين ان لم يكن كلھم 

يوجھون د.لة ھذه اGيات الى د.لة ضمنية، حرصا منھم على تنزيه الذات ا`لھية، فيتحول 

                                                
  .309وليد قصاب، التراث النقدي والب5غي للمعتزلة  (1)
  .ن، الصفحة نفسھا.م (2)
  .54ا�عراف ،  (3)
  .10الفتح ،   (4)
  .67الزمر ،  (5)
  .146 -145: 4الزمخشري، الكشاف  (6)
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سبحانه  عندئذ الى معنى ضمني آخر  ينبئ عن القوة ا.لھية، وتصبح اليد د.لة على قدرته

  )1(.وبسط سلطانه

وكذلك الحال في آيات الصفات فان المفسرين يقرون بمجازيتھا كما في تفسيرھم لقوله 

� H��t((: تعالى�'&َ �b���� ِ7�;����f ��* �u���7�'ْ���� �َ4���� ��ِ� 6َ ��*�� ��'ِ!ِ$ �v���"�� ��َ- �b���َ�3 �T��1#= �wَ& �7�'َ+�3� ��َ- �C���9ْ�� �x��"َ
? ����3 ?7����f �b���� ��ِoَ& ��7���\(()2( .  

لمن تطوع ابتغاء وجھه  يھو المجاز )شاكر(يرى ان معنى  )ھـ310-(فالطبري 

  : مجازية ھذه اGية بقوله )ھـ460 -(وقد أقر الطوسي  )3(سبحانه

وb  ، لiنعامووصف b تعالى بأنه شاكر مجاز، .ن الشاكر في ا.صل ھو المظھر ((

   )4())..ومعناه ھاھنا المجازي على الطاعة بالثواب -تعالى عن ذلك -. يلحقه المنافع والمضار 

فقد عدا كونه سبحانه شاكر قد خرج  )ھـ606 -(والرازي  )ھـ548 -(أما الطبرسي 

  )5(فخرج التلطف بعباده مبالغة في ا.حسان اليھم

q��َa� �����9#� g�7DN# ((: ة ذاتھا في قوله تعالىالرؤية التفسيري )ھـ538 -(وقد رأى الزمخشري 
� %�& �u�]���'�ْ� �Rِ� ��7�=َ- �b���َ�3 � ُ5ُ�َ
��َ- َR :ُْ. �Y��8������� ��ُ��'�3�� ��#1�*B ������� #E�]��9�3 #b���� �vِ7َ+ْX�� ��*�� )�$�7ُXْ�

ُ4َy �b���� ��ِ� ��1�S#H ��!��& #b�َ �]ِK�َ ًA�1�S�H?��ُ5�f ?��(()6(  

مجاز ل5عتداد بالطاعة، وتوفيه ثوابھا ، والتفضل على ((في صفة b  )شكور(اذ عد 

  )7())المثاب

                                                
  ، الطبرسXXXXي، مجمXXXXع البيXXXXان45: 9، الطوسXXXXي، التبيXXXXان 89: 26و  59: 23الطبXXXXري، جXXXXامع البيXXXXان : ظ (1)

 3 :287.  
  .158البقرة ،  (2)
  .63: 2الطبري ، جامع البيان : ظ (3)
  .45: 2الطوسي، التبيان  (4)
  ، الفخXXXXXXXXر الXXXXXXXXرازي، التفسXXXXXXXXير الكبيXXXXXXXXر 285: 2و  349 -348: 1رسXXXXXXXXي، مجمXXXXXXXXع البيXXXXXXXXان الطب: ظ (5)

4 :161- 162.  
  .23الشورى ،  (6)
  .226: 4الزمخشري، الكشاف  (7)
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وفي ھذه التفسيرات تتبدى مقدرة المفسرين في تأويل اGيات المتشابھات في اسماء 

  .. الصفات عن طريق المجاز

ذا كXان مXا. يجXوز علXXى b ا: الXى مسXألة أخXرى وھXXيبعXض اولئXك المفسXXرين وقXد فطXن 
مXن المجXاز  )صXلى b عليXه وآلXه وسXلم(سبحانه من المجاز، فان ما . يجوز علXى نبيXه الكXريم 

%        ((: م، كما في تفسXيرھم لقولXه تعXالىايضا عندھ ��#5ُ � &ـ� �,َ ����ـ�b �َـ�� �#"ـ� ���ـ# � ُ5� �� -َ�� &ـ� ����3َ�'ـ#
�5�َ�� � {+�1���َ ِ7�*َP� ��* I��iَ�     #bـ�1��َ<�� ��� �5�َ� ����b� H��9ـ~� �ِ�َـ��5ُ � �{ِ|ـ��� ����|ِ}� � ُ5���َِ� �~�9�H �b���� �

���#F�f��7�� � #J �q�e�َ��ُ- ����������ْ��� َp�#Sُ4ْ���� �7ْ4ُ5�ْ� � ُ5���َِ� �E�7َ��� � ُ5ِ$�ُ�ُ. %�&(()1(  

، لما يدونه طاعة لھم مجازا اذ . )وسلم صلى b عليه وآله(اذ يرون ان موافقة الرسول 

قد اتخذوا من مفھوم  ھمفض5 عن ذلك فان )2(يمكن ان يكون ا.نسان مطيعا لمن دونه في الرتبة

ا.تساع اداة في استيعاب آفاق الد.لة المجازية، وما يحويه النص القرآني من ثراء لغوي واسع، 

بية فقد ذكره علماء اللغة وحددوا الغرض من . سيما وان باب ا.تساع ليس غريبا على العر

   )3(.مجيئه في الك5م با.يجاز وا.ختصار

اتساع العرب في الذي قد عرف معناھا (بقوله ان  )ھـ310 -(وقد اصطلح عليه الطبري 

يا ف5ن نھارك صائم، وليلك : فيه من منطقھا، من نقل صفة الشيء الى غيره، فتقول للرجل

   )4())قائم

في ان ھذا ا.نتقال لصفة الشيء لم يحدث لو. القرينة العقلية، الصارفة عن و. شك 

  . ارادة المعنى الحقيقي، اذ لو.ھا لما كان للتوسع معنى

وقد عد التوسع ضربا من ضروب المجاز، وقد ا نضوت تحته الكثير من الع5قات 

  . )5(المجازية المختلفة

                                                
  .7الحجرات ،  (1)
  .167: 9، الطبرسي، مجمع البيان 343: 9الطوسي، التبيان : ظ (2)
  .167: 1سيبويه، الكتاب : ظ (3)
  .117: 22يان الطبري ، جامع الب (4)
الطبرسXي، مجمXع البيXان  351: 4، 423: 3، 117: 1، الزمخشري، الكشXاف 226: 1الطوسي، التبيان : ظ (5)

  .193: 27، الفخر الرازي ، التفسير الكبير 338: 8، 318: 2
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توسع، محاولة منھم في الكشف عما يحويه جد من المفسرين من أقرن المجاز بالد نوق

� ((: لقوله تعالى )ھـ548 -(النص القرآني من آفاق د.لية متنوعة، كما في تفسير الطبرسي �'َ���
���#9�J�7�� � ِ!D$�7�� � #J �������� ٌA�'�H���� ^�F#J ��!�+َd�Sُ� %�&�� �T����َْP� َ��\َ- #~َ`َjْ�� )���#* ��3 �Cَ5��(()1(  

توسعا ومجازا؛ �نه لما كان بفورته دا. على ما في  الغضبوانما قيل سكت ((: اذ قال

نفس المغضوب عليه كان بمنزلة الناطق بذلك فاذا سكنت تلك الفورة كان بمنزلة الساكت عما 

كان متكلما به، فالسكوت في ھذا الموضع احسن من السكون لتضمنه معنى سكوته عن المعاتبة 

  )2())مع سكون غضبه

لم يكن بصدد تحديد المصطلح البياني، لذلك كان يكفيه  )ھـ548 -(ويبدو ان الطبرسي 

 عدj  ذالقول بالتوسع ليحقق له كل تلك الد..ت والمعاني التي اشتملت عليھا اGية القرآنية ا

  .)3(التعبير عن كثير من ا.ساليب المجازية من ا.تساع

م المجاز ضمن سياق النص القرآني، بل فطنوا ولم يكتف المفسرون بالكشف عن مفھو

الى مسألة غاية في الدقة وتدل على قدرتھم الفائقة في استكناه د..ت العبارة القرآنية، ا. وھي 

مسألة شيوع الد.لة المجازية حتى تلحق بالحقيقة ، مما يؤدي الى سقوطھا لكثرة تداولھا بين 

لقوله  )ھـ460 -(ھذا السياق كما في تفسير الطوسي  الناس، بما يشبه العرف في استعمالھا في

����H ?((: تعالى ?��ُ4َy %D$�� ��ِ� %D$�� � �H�� ��* �Rِ� �M�WS��ِ$ ?u����*َP �hْ4�1�� ��ِ� %�Sْ4�َ #�D7�$ُ- ��*��(()4( .  

ه وتنازع وا�مارة لكثيرة ا�مر بالشيء والنفس بھذا المنزلة لكثرة ما تشتھي..((: اذ قال

اليه مما يقع الفعل .جله، وھذا مجاز في ا.صل غير انه كثر استعماله في العرف، فيقال نفسي 

تأمرني بكذا وتدعوني الى كذا من جھة شھوتي له، وا. ف5 يصح ان تأمر ا.نسان نفسه، .نه 

 )5(..))نفسهوذلك . يصح بين ا.نسان وبين  )افعل(قول القائل لمن دونه  هيقتضي الرتبة، .ن

                                                
  .154ا�عراف ،  (1)
جXXه علXXى طريXXق ذاتXXه ا. انXXه قXXد خر )ھXXـ460 -(وھXXو تفسXXير الطوسXXي  282: 4الطبرسXXي، مجمXXع البيXXان  (2)

  .553: 4الطوسي، التبيان : المجاز، ظ
  .44 - 43محمد بدري عبد الجليل، المجاز وأثره في الدرس اللغوي : ظ (3)
  .53يوسف،  (4)
  .320: 5البيان  مجمع:  ، وتابعه الطبرسي ظ155: 6الطوسي، التبيان  (5)
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��ُ�� ((: في تفسيره لقوله تعالى )ھـ538 -(وكذلك تحقق شيوع الد.لة المجازية عند الزمخشري َ.

�_�'���ْ� ��3 ��1�َ�ُ6ْ
َ6 � ُ+1ُ� � ُ5��ِ�(()1( .  

من المجاز ما غلب في ا.ستعمال حتى ... ((: فض5 عن ذلك فانه صرح بذلك حينما قال
المجاز اذا كثر (الذي أيقن أن  )ھـ392 -(سبقه الى ھذا القول ابن جني وقد  )2())..لحق بالحقائق

����ْ� �Cَ�� #]�#!��b���� #F ((: يفسر قوله تعالى )ھـ538-(لذلك نلحظ ان الزمخشري  )3()لحق بالحقيقةَ.��
�41#� ِ��َ+[َ�#S�9�* #E��F�� :ْ�$ ��ُ��َ. ��'ِ$ ��#1��ُ��� � ِ!��F��َ- �C��ُy ٌA�َ�ُ�ْj�* َ,ِK�ُ- ��* � #!�1�* ����iَ� ���F�ِK���َ�� #M��N�� ����َ� #U

��ُ��A�*����Xْ�� ِ0���� )�َِ� �M�َ`ْj�9�ْ��� �u����F���ْ� � #!�1���$ ��1��َX�َْ-�� ��7ْ4ُ��� �ً����ْjُ[ �qD$�� ��* �q���َِ� ِl�7�8�ْ�� ����َ� ��#F.َ��َ- ��'
 �������S���� #b���� ��Jَ
َ4ْ[َ-���F�Sْ4#'�ْ� W~�8#� َR #b������ ��]��S&َ ِO��َP� %�&(()4( .  

����>6َ َR�� :ْ�F�mَ ((: غل اليد وبسطھا مجاز عن البخل والجود، ومنه قوله تعالى((: بقوله

���S�9�ْ� �:ُ� ��!ْ"#S�96َ َR�� �q�X#1#3 )�َِ� ًA�َ�ُ�ْj�*(()5( بسط، و. و. يقصد المتكلم به اثبات يد و. غل و .

متعاقبان على حقيقة  نو. فرق عنده بين ھذا الك5م وبين ما وقع مجازا عنه .نھما ك5ما

واحدة، حتى انه يستعمله في ملك و. يعطي عطاء قط و. يمنعه ا. با شارته من غير استعمال 

لقالوا ما ابسط يده  جزي5ً  ولو أعطى ا�قطع الى المنكب عطاءً يد وبسطھا وقبضھا 

وكأن شھرة ھذا ال  )7(ھذه اGية من المجاز المشھور )ھـ606 - (وقد عد الرازي  )6())..والبالن

يكثر ال مجاز عنده تعني اقترابه من ا.ستعمال الحقيقي حتى كأنه صار حقيقة أخرى لذلك نراه 

  .)8(لمجاز المستعمل بھذا المعنىمن عبارة المجاز المشھور وا

                                                
  .43: 4الزمخشري ، الكشاف : ، ظ28الصافات،  (1)
  .43: 4كشاف الزمخشري، ال (2)
  . 447: 2ابن جني ، الخصائص (3)
  .64المائدة،  (4)

���(( 29ا.سراء ،  (5)�#S�8�* ��*�ُ��* �F#�ْXَ+&َ ���S�9ْ�� �:ُ� ��!"ْ#S�9َ6 َR�� �q�X#1#3 )�َِ� ًAَ��ُ�ْj�* mَ�F�� ْ:���>6َ َR��((.  

  .688- 687: 1الزمخشري، الكشاف  (6)
  .43 ،41: 12بير الرازي ، التفسير الك: ظ (7)
  .170: 8، 44: 8، 72 :6، 44: 3ن .م: ظ (8)
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ان الوضع ا�ول للكلمة شيء ((: أفاد بالقول قد وھذا الشيوع في ا.ستعمال المجازي

واقعا حقيقيا له زمن معين وعصر خاص من عصور وليس متصور في ا.غلب ا�عم، 

الد..ت المجازية مع الد..ت الحقيقية، وذلك في ((وھذا يحصل نتيجة اخت5ط   )1())التاريخ

�صل ا�ول للكلمة فيصبح ما كان حالة شيوع ا�ولى، وكثرة استعمالھا بما يبعد المتكلم عن ا

اذن فان فطنة المفسرين لشيوع  )2())مجازا في وقت ما بعد حقيقة لشيوعه وكثرة تداوله

ا.ستعمال المجازي حتى يلحق بالحقيقة، قد يسھم في بلورة مفھوم التطور الد.لي لcلفاظ في 

  . سياق النص القرآني

الفائدة  هالمجاز انما يتم لفائدة ما، ولتبيان ھذفض5 عن ذلك فان ا.نتقال من الحقيقة الى 

عن مدى أھمية وجود المجاز في القرآن الكريم، وھل ان  )ھـ460 -(ننقل تساؤل الطوسي 

: فان قيل((: الفضل يكمن في كون القرآن قائما على الحقيقة فحسب او على ك5ھما معا، اذ يقول

: المجاز فان الحقيقة احسن من المجاز؟ قلنا ھ5 كان القرآن كله حقيقة، ولم يكن فيه شيء من

ليس ا.مر على ذلك فان المجاز في موضعه أولى، واحسن من الحقيقة لما فيه من ا.يجاز من 

ھو الشمس : غير اخ5ل بمعنى، وھو المبالغة با.ستعارة التي . تنوب منابھا الحقيقة، .ن قولھم

ضياء، كذلك الجزاء بالجزاء أحسن من الجزاء  ھو كالشمس: ضياء، وابلغ في النفوس من قولھم

  J# � ((با.بتداء، �نه ادل على تقابل المعنى بتقابل اللفظ، فكذلك 

?Y��=��وكون ا.نتقال الى  )4())أولى وأبلغ من ھم أھل درجات لiيجاز من غير اخ5ل )3())[�

أمر قد كشفه الب5غيون  الد.لة المجازية يحقق المبالغة في المعنى فض5 عن فوائد أخرى وھو

سعى المفسرون الى ادراك تحققه ضمن سياق النص القرآني، وقد سار على نھج  فقد )5(.من قبل

في مسألة تحقق المبالغة في المجاز، من جاء بعده من المفسرين اذ  )ھـ460 - (نھج الطوسي 

�F�1�3 ?Y� ((: اجمعوا على ب5غة التعبير المجازي في قوله تعالى�=���] � #J ��'ِ$ ?����$ #b������ �b����

                                                
  .128ابراھيم انيس ، د.لة ا.لفاظ  (1)
  .33 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب5غيا  (2)

� ����'��ُ���(( 163آل عمران،  (3)�'ِ$ ?����$ #b������ �b���� �F�1�3 ?Y��=���] � #J((.  

  .38: 3الطوسي، التبيان  (4)
  .34 - 33 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب5غيا : ظ (5)
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��((: وقوله تعالى )1())����'��ُ����Fُ. �F.َ ٍ7�*َ- )�َ�3 #M��'�ْ� )َXَ+�ْ�َ& �ً��#�#3 �O��َP� �َ��7�>َ&��لما فيھما من  )2())

لھم درجات، وفجرنا عيون : المبالغة في أداء المعنى ما ليس في التعبير الحقيقي كقولھم

  . )3(ا�رض

الى ب5غة التعبير القرآني في مسألة تفجير  )ھـ406 -(ار الشريف الرضي وقد أش

ھما آاختلط ماء ا.مطار المنھمرة، بماء العيون المتفجرة، فالتقى ماءأي  (: ا�رض عيونا اذ قال

وھذا من افصح الك5م، وا وقع العبارات . على ما قدره b سبحانه من غير زيادة و. نقصان

   )4()عن ھذه الحال

  . )5(وقد عدت ھذه اGية من د.ئل ا.عجاز لما فيھا من معنى الشمول

موضعه الذي  وعلى ھذا ا�ساس نجد ان المفسرين قد ادركوا ان لكل من الحقيقة والمجاز

من المجاز، يجعله ا.ولى في خدمة التعبير القرآني فكما ان للحقيقة موضعھا الذي يجعلھا احسن 

كليھما يھدف الى الفائدة ((يجعله ابلغ من الحقيقة، فض5 عن ذلك فان  فان للمجاز موضعه الذي

 - (وھذا العلو في ب5غة المجاز على الحقيقة ھو ما صرح به الرماني  )6())المتوخاة من الك5م

  )7(.)ھـ386

ليس ذلك فحسب بل ان ھناك فوائد أخرى يحققھا المجاز للتعبير القرآني اذ أدرك 
ائدة التأكيد في الكثير من اGيات القرآنية ذات الد.لة المجازية كما في المفسرون الى تحقق ف

��ُ�� َ��� َ���َ� #((: قوله تعالىَ. ��#�&َ�]� ��َ- �b���� ِ:�ِ9�� %�& ��ُ��6�.َ ����َ���6َ � #!َ� :َ��.�� ��ُXَ&�َ� ������� � �َ��������  ًR�َ+�.
���� ِ7ْ4ُ5�ْ�� � #J � ُ���1���9�6َR # �َ�3َ- #b������ � ِ!ِ$�ُ�ُ. %�& �h���َ ��* � ِ!�J��&َْ
ِ$ ���ُ��ُX�� ِ���|ِ��� � #!�1�* #l�7.َْ- I��e�*

���#'ُ+ْ5�� ��'ِ$(()8(  

                                                
  .163آل عمران ،  (1)
  .12القمر،  (2)
  .37: 29؛ الفخر الرازي ، التفسير الكبير 434: 4، الزمخشري ، الكشاف 38: 3الطوسي، التبيان : ظ (3)
  . 318 الشريف الرضي،تلخيص البيان في مجاز القرآن (4)
  .79عبد القاھر، د.ئل ا.عجاز الجرجاني ، : ظ (5)
  .164محمد حسين الصغير، الصورة الفنية في المثل القرآني .د (6)
  .79 )ضمن ث5ث رسائل في ا.عجاز(الرماني ، النكت في اعجاز القرآن : ظ (7)
  .167آل عمران،  (8)
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انما ذكر ا�فواه، وان كان القول . يكون ا. ((: قائ5 )ھـ460 -(اذ فسره الطوسي 

... القول الى اللسان على جھة المجاز،  للتأكيد من حيث يضاف - احدھما : با�فواه �مرين

: وكذلك تفسيرھم لقوله تعالى )1()).نه فرق بذكر ا�فواه بين قول اللسان وقول الكتاب -والثاني 

))��1�'Qَ �bِ$ ��#7َ+�N���� �b���� �F�1�3 ��* �َ��J ���ُ��ُX�� � ُQ � ِ!��F��َ
ِ$ �l�َ+�5�ْ� ���#9ُ+ْ5�� �������� ٌ:����&َ  ��'�* � #!�َ ٌ:����َ& �w���.َ

���#9�Sْ5�� ��'�* � #!َ� ٌ:������ � ِ!��F��َ- �C�9+ََ�(()2(  

عن أن يكون علماء  -جل ثناؤه -ان التأكيد متحصل من نفيه  )ھـ310 -(اذ يرى الطبري 

  . وانما كانت بأيدي علمائھم دون سواھم )3(اليھود قد أمروا بعض الجھال بالكتابة

المحرف  )يكتبون الكتاب(أي ((: ھذا التأكيد في اGية بقوله )ھـ538 -(زمخشري ويوثق ال

  )4())...تأكيد وھو من مجاز التأكيد )بأيديھم(

: ان ھذا ا.سلوب ھو مما تعارفته العرب في ك5مھا اذ يقول )ھـ310 - (ويرى الطبري 

�;�7ٍ ��"��# $ِ<�1�((: فما وجه قوله: فان قال قائل.. ((َ[ َR���b���H�وھل يطير الطائر ا. بجناحيه؟ )5())

ان b تعالى انزل ھذا الكتاب بلسان قوم .. فما في الخبر عن طيرانه بالجناحين من فائدة؟ قيل

وبلغاتھم وما يتعارفونه بينھم ويستعملونه في منطقھم خاطبھم، فاذا كان من ك5مھم اذا ارادوا 

نا بفمي، ومشيت اليه برجلي ، وضربته بيدي، خاطبھم كلمت ف5: المبالغة في الك5م ان يقولوا

  )6())تعالى بنظير ما يتعارفون في ك5مھم، ويستعملونه في خطابھم

                                                
  .44: 3الطوسي، التبيان  (1)
  .79البقرة ،  (2)
  .437: 1الطبري، جامع البيان : ظ (3)
  .185: 1الزمخشري ، الكشاف  (4)

ــ% ��5�َْ+ــ�lِ  ( 38ا.نعXXام،  (5) �& �ــ �1ْ[�7&َ �ــ �* � ُ5ُ��ــ�Rِ� �b -ُ*�ــ ? -َ*�iَــ ���H���Rَ َ]ــ�;�7ٍ ��"�ــ�# $ِ<�1� ِO��َP� %ــ�& IAــ �$��] �ــ �* � *�ــ� f�ــ%�Q IMُــ � �َِ�ــ( ��$D!ِــ � ��*�ــ
���#7�N�8#�(.  

  .221: 7الطبري، جامع البيان  (6)
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عمن سبقه من  المفسرين، فھو  )ھـ606-(و. تكاد تختلف الرؤية التفسيرية عند الرازي 


ْ�ُ�ُ��� -َ*����,َ((: يتساءل في د.لة قوله تعالى�� ������� ��ِ�  ����َ� � ِ!���ُ"#$ %�& ���ُ�ُ�ْ
�� ��'��ِ� ��'ْ�ُ( )�*�َ+���ْ�

������� �����َ��������(()1(  

انما يأكلون في ((ا.كل . يكون ا. في البطن فما فائدة قوله : لقائل ان يقول((: قائ5

� h���َ� &�% .ُ�ُ(: انه كقوله: وجوابه ))بطونھم نارا�* � ِ!�J��&َْ
ِ$ ���ُ��ُX��� ِ!ِ$�((  .والقول . يكون ا

�ِ((: بالضم، وقال�#FW��� %�& %�+��� #l�ُ�ُXْ�� )�'��6َ ��5�َ��: والقلب . يكون ا. في الصدر، وقال )2())

والطيران . يكون ا. بالجناح ، والغرض من ذلك التأكيد  ))و. طائر يطير بجناحيه((

  . والمبالغة في ادائه أي التأكيد على المعنى المراد)3())والمبالغة

واذا كان أھل الظاھر ومن وافقھم قد رفضوا استعمال صيغ المجاز في القرآن الكريم 

فان اتفاق ھؤ.ء المفسرين على وجوده وبيان فائدته دليل على  )4(بحجة ان المجاز أخو الكذب

الد.لة قد نفى الكذب عن  )ھـ606 -(ضرورته في النص القرآني، فض5 عن ذلك فان الرازي 

وھو في ذلك  )5(المجازية لما في تكذيبھا من تكذيبھا من كذب على b تعالى عن ذلك علوا كبيرا

  )6(خلو القرآن من المجاز دعوى في ابطاله )ھـ794 -(قد سبق الزركشي  يكونذلك 

  . الحقيقة عند امكانھا مقدمة على المجاز

معنى اGية القرآنية، اذ يكاد يجمع  . شك في ان الد.لة الحقيقية يكون لھا السبق في بيان

بل أن بعضھم ضيق الخناق الى اكثر من )7(المفسرون على ان حمل اللفظ على حقيقته ھو ا�ولى

                                                
  .5النساء ،  (1)
� Rَ 6َ��'�(( 46الحج،  (2)�!��ِoَ& ��!ِ$ ���#��'�S�� ?��َaB ��َ- ��!ِ$ ���ُ��X���� ?l�ُ�ُ. � #!�َ ���ُ5+ََ& ِO��َP� %�& ��#��S�� � َ�&ََ-ِ��#FW��� %�& %�+��� #l�ُ�ُX�ْ� )�'��َ6 ��5�َ�� #�����$َP� )((.  

  .123: 28، 201 :9الرازي ، التفسير الكبير  (3)
محمد حسين الصغير ، الصXورة الفنيXة فXي : ظ109: 3، السيوطي، ا.تقان 255: 2الزركشي، البرھان  : ظ (4)

  .163 -162في المثل القرآني 
  .82 - 81: 2الرازي، التفسير الكبير : ظ (5)
  .255: 2الزركشي، البرھان : ظ (6)
، 36: 3الطبرسXي، مجمXع البيXان : ، ظ486: 3التبيXان ، الطوسXي، 49 -47: 12الطبري ، جامع البيXان : ظ (7)

  .108: 9، الرازي ، التفسير الكبير 210: 5



57    ................................................................................................  الفصل ا�ول

لذلك فھم . يجوزون  )1())العدول الى المجاز . يمكن ا. بعد تعذر الحقيقة((: من ذلك حينما قال

ا. ان تقوم حجة على ((أو  )2(صرفھا اليه  ا.نتقال الى الد.لة المجازية ا. بدليل قطعي يوجب

من اGيات التي تتزاحم فيھا الد.لة لذا نراھم في الكثير  )3())...شيء منه بخ5ف ذلك فيسلم لھا

الحقيقية مع الد.لة المجازية، يعدلون في تفسيراتھم عن الد.لة المجازية ويتركونھا الى ما 

، ما لم يقم دليل بخ5ف ذلك، وما يؤكد ذلك حقيقته يوجبه ظاھر اللفظ، وبما تتأتى من خ5له

��-q�َ�Jَ� ((: تفسيرھم لقوله تعالى ِ���1Qْ� ِ���=��َ< �:ُ� ��* ��!��& :ْ�'�H� ��1�ُْ. #��W1�+�� ���َ&�� �َ�#7�*َ- �M��= �َaِ� )�+�H

 #b���* ��*B ��*�� ��*B ��*�� ُ,��َXْ�� �b���َ�3 �U�9�� ��* �Rِ�ٌ:���َ. �Rِ�((.)4(  

فقدت تعددت د..ت التنور بين الحقيقة وھي الموضع الذي يخبز فيه، وبين المجاز بكونه 

 - (د.لة على وجه ا.رض، او تنوير الصبح، أو ھو أشرف بقعة على ا�رض، فيقطع الطبري 

: قول من قال )رالتنو(واولى ھذه ا�قوال عندنا بتأويل قوله .. ((: ھذه الد..ت بقوله )ھـ310

ھو التنور الذي يخبز فيه �ن ذلك ھو المعروف من ك5م العرب، وك5م b . يوجه ا. الى 

منه بخ5ف ذلك فيسلم ا.غلب ا.شھر من معانيه عند العرب ا. ان تقوم حجة على شيء 

مھم معنى ما انما خاطبھم بما خاطبھم به .فھا -جل ثناؤه -انه ((: ويعلل ذلك بقوله )5())...لھا

مل ك5م b تعالى على ا�غلب ا�شھر من ك5م العرب لذلك نجده قد اتخذ من ح )6())خاطبھم به

وتأويل كتاب b ((: العرب منھجا له في تفسيره Gيات القرآن الكريم فھو كثيرا ما يكرر مقولته

  ..في تفسيره للنص القرآني )7())معروف ك5م العرب دون غيرهمن على ا�غلب 

على حقيقة  -المتقدمة  -د اتفق معه المفسرون الذين جاءوا بعده على حمل د.لة اGية وق

  )8()عليه الس5م(التنور ليكون خروج الماء من موضع لم يعھد خروجه منه ع5مة لنوح 

                                                
  .153: 4الرازي، التفسير الكبير  (1)
  .108: 9، الرازي، التفسير الكبير 236: 3، الطبرسي، مجمع البيان 209 -208: 4الطوسي، التبيان : ظ (2)
  .50: 12الطبري، جامع البيان  (3)
  .40د، ھو (4)
  .50 -47: 12الطبري، جامع البيان  (5)
  .50: 12ن .م (6)
  .19: 30ن .م (7)
: 17، الXXرازي ، التفسXXير الكبيXXر 210 -209: 5، الطبرسXXي، مجمXXع البيXXان 486: 5الطوسXXي، التبيXXان : ظ (8)

226.  
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والذي يبدو لي ان حمل اGية على الد.لة ا لحقيقية ھو ا.قرب لوصول الى كشف مراده 

قتضت معجزته ان ينبع الماء من موضع . يصح عق5 نبع الماء منه، فھو سبحانه وتعالى اذا ا

  . وعاء للنار من اجل الخبز

وليس ذلك فحسب بل ان من المفسرين من يؤيد ارادة الد.لة الحقيقية من السياق القرآني 

: لقوله تعالى )ھـ460 - (وان كان تركيب ا.لفاظ يوحي بخ5ف ذلك، كما في تفسير الطوسي 

))ِ�? �ِ7َ� ?�B�7ُXَ� #b��(()1( .  

فالكريم ھو الذي من شأنه ان يعطي الخير الكثير، فلما كان القرآن من شأنه ان ((: اذ قال

كريما على حقيقة معنى  يعطي الخير الكثير با.دلة التي تؤدي الى الحق في الدين كان

  )2())...على التشبيه بطريق المجازالكريم،

  .. م يختلف عن كرم القرآنو. شك في ان كرم الكري

احداھما على  حفض5 عن ذلك فان من المفسرين من يستعرض الد.لتين معا دون ان يرج

فھو كما قال امير  )3(.ا�خرى، تاركا ذلك لفطنة القارئ، وبما يتناسب ومؤدى النص القرآني

  )4())...القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون((: )ع(المؤمنين 

لنص القرآني ومؤداه ھو الفيصل في مسألة ا�خذ بالد.لة الحقيقية او اذن فان سياق ا

ا. ان ا�ولى وا�جل  )5(المجازية . سيما وان مھمة المفسر ھي الكشف عما يدل عليه الك5م

عند المفسرين ھو ا�خذ بالد.لة الحقيقية عند امكانھا وعدم وجود دليل يساعد في العدول 

  .... عنھا

                                                
  .77الواقعة،  (1)
  .289: 9مجمع البيان : وقد تابعه الطبرسي ظ 508 :9الطوسي، التبيان  (2)
  .289 -288: 9الطبرسي، مجمع البيان : ظ (3)
  .142: 1السيوطي ، ا.تقان في علوم القرآن  (4)
  .80: 24؛ الرازي ، التفسير الكبير 284: 3الزمخشري، الكشاف، : ظ (5)
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: فان منھم من يرى استحالة المجاز .ستحالة الحقيقة كما في قوله تعالىفض5 عن ذلك 

))�* � ُ��F�1�3 ��ِ� ِO��َP� %�& ��*�� �Y�����'�S�� %�& ��* #b�َ W%�1َj�ْ� ��#J #b�َ��8�9#� ��F�َ�� #b���� َ�َd�6� ��ُ��َ. �َ��!ِ$ ٍ��َ"�ْ#� �

�َ��6َ َR ��* �b���� )�َ�3 ���ُ��ُXَ6َ-���#'(()1(  

  )2(.فھذا مما حقيقته مستحيلة ومن ثم استحالة مجازھا

 استحال وجدت، ومتى ما استحالتما اذن فالحقيقة ھي ا.صل ، وھي مدار الك5م متى 

فكل صورة مجازية لھا اصل حقيقي تتأتى منه، والعكس غير ((: وكما قيل. المجاز ايضا

   )3())صحيح

لت صورته وھذا يدل على ما تقدم ا.صل على صورته فاذا استحال ھذا ا�صل فقد استحا

وبانه ھو مطلب المفسرين أو.، ومتى ما اراد سياق النص القرآني ذلك وانعدام الدليل الصارف 

  ... عنه

  موقف المفسرين من مجيء الحقيقة والمجاز بلفظ واحد 

قبول والمنع تباينت آراء المفسرين في مسألة مجيء الحقيقة والمجاز بلفظ واحد بين ال

  . ولكل من الفريقين مبرراته التي توجب القبول او المنع

آراء المنع والقبول في  استعرضالذي   )ھـ548 -(ومن ھؤ.ء المفسرين، الطبرسي 

�)�7�u?((: تفسيره لقوله تعالىَ� ��!D$�� )�َِ�(()4(  

ميعا و. مانع ذكر جمھور اھل العدل ان النظر يجوز ان يحمل على المعنيين ج((: اذ قال

لنا من حمله على الوجھين فكأنه سبحانه أراد أنھم ينظرون الى الثواب المعد لھم في الحال من 

انواع النعيم وينتظرون امثالھا حا. بعد حال ليتم لھم ما يستحقونه من ا.ج5ل، ويسال على ھذا 

ا؟ مكيف يحمل عليھاذا كان بمعنى النظر بالعين حقيقة، وبمعنى ا.نتظار مجازا، ف: فيقال

                                                
  .68يونس،  (1)
  .406: 5الطوسي، التبيان : ظ (2)
  .156جابر عصفور، الصورة الفنية  (3)
  .23القيامة،  (4)
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والجواب ان عند اكثر المتكلمين في أصول الفقه يجوز ان يراد بلفظة واحدة اذ . تنافي بينھما 

ولم يجوز ذلك ابو ھاشم ا. اذا تكلم به مرتين مرة يريد  )روحهقدس b (وھو اختيار المرتضى 

  )1())النظر، ومرة يريد ا.نتظار

قة ومجازا معا ما دام يحتمل الوجھين معا، و. تنافي . يمنع من مجيء اللفظ حقي هأي ان

  .. بينھما

فانھما يمنعان من مجيء اللفظ حقيقة  )ھـ606 - (والرازي  )ھـ538 - (اما الزمخشري 

ومجازا بعبارة واحدة ذلك .ن ارادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازا غير صحيحة وھذا ما 

��� .ُْ: ((: يؤكده تفسيرھما لقوله تعالى��َ- ���#7#��N�� ��*�� #b���� �Rِ� �~��َjْ�� ِO��َP��� �Y�����'�S�� %�& ��* # �َ���� َR

���ُi���9#�(()2( وقولھما ذاته نجده في تفسيرھما لقوله تعالى :)) ��� !�& *� O�P�� L9S�� Y��'S�� b� V9S6

 ��� b��  !8�9S6 ��!X46 R 5�� EF'� V9S� R� M%f *���4y �'��H(( )3(  

 الصانع ھا تسبح بلسان الحال، حيث تدل علىوالمراد ان((: )ھـ538 -(اذ قال الزمخشري 

يسبحون على الحقيقة وھم الم5ئكة والثق5ن، وقد  )ومن فيھن(: فان قلت.. وعلى قدرته وحكمته

جب التسبيح المجازي حاصل في الجميع فو: عطفوا على السموات وا�رض فما وجھه؟ قلت

  )4())الحمل عليه، وا. كانت الكلمة الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة والمجاز

فھو يرى ان اجتماع الحقيقة والمجاز معا باطل، لذا وجب ان يحمل التسبيع على الوجه 

المجازي في حق  الجمادات وان القصد من التسبيح ھو  تنزيه ذاته سبحانه والد.لة على 

  )5(قدرته

فما وجھه عند  )ھـ606 -(في حق الجمادات مجازا عند الرازي  ن فاذا كان التسبيحاذ 

مخلوقاته ا�خرى كالم5ئكة والثق5ن؟ المتبادر من تفسيره ان يكون حقيقة، فاذن فقد اجتمعت 

                                                
  .157: 10طبرسي، مجمع البيان ال (1)
  .65النمل،  (2)
  .44ا.سراء ،  (3)
  .627 -626: 2الزمخشري، الكشاف  (4)
  .10: 24و  220- 219: 20الرازي، التفسير الكبير : ظ (5)
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وحمل التسبيح على المجاز  )ھـ538-(الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، وھو ما رفضه الزمخشري 

  .. في حقيقة الجميع

من يقبل  بالجمع، ومن يجوزه في حا.ت معينة، فيرى  )ھـ606 - (ثم يناقش الرازي 

ويرد على رأي من يرى  )1(بط5ن رأي الذي . يرى امتناعا في كون اللفظ حقيقة ومجازا معا

جواز ا.تيان با.ثنين معا اذا تكلم به مرتين بان ذلك لم يتكلم به احد سابقا من ا.مة ، فھو اذن 

  )2(ف ا.جماعخ5

أولى وھو جواز مجيء اللفظ حقيقة مجازا ما دام  )ھـ538 -(وارى ان موقف الطبرسي 

يحتمل ذلك و. تنافي بينھما اذ يمكن ان تكون تلك الوجوه ناظرة لثواب ربھا، ومنتظرة أمثال 

  . ذلك 

  . المجاز العقلي وع9قاته عند المفسرين

صاحب الفضل في اكتشاف ھذا النوع من  ھو )ھـ471 -(يعد عبد القاھر الجرجاني 

  : وقد عرفه الجرجاني بقوله )3()ھـ741 -(المجاز، وقد اشار الى ذلك العلوي 

وھو ان يكون التجوز في حكم يجري على الكلمة فقط وتكون الكلمة متروكة على ((

ا أي ان ھذ )4())ظاھرھا ويكون معناھا مقصودا في نفسه ومرادا من غير تورية و. تعريض

  . الفن قائم على اسناد ا�لفاظ الى غير ما ھي له، وبقرينة عقلية ولع5قة ما

.سيما وان ھذا النوع  -سنجد من خ5ل تحلي5تھم للنصوص القرآنية  فاننااما المفسرون 

انھم قد ادركوا ھذا الفن وان لم  )5(من المجاز كثير في القرآن الكريم كما يرى عبد القاھر

الذي كان له الباع ا.كبر في بلورة الكثير من  )ھـ538 -(ى الزمخشري عليه سويصطلحوا 

وكان ھدفھم جميعا ھو ابراز ب5غة النص  )ھـ606 -(وكذلك الرازي  -كما سيأتي - ع5قاته 

الك5م الذي ھو في اعلى طبقات الب5غة مع حسن النظم ... (: (القرآني . سيما وأنھم يرون فيه

                                                
  . وھو رأي الجبائي 68: 17الرازي ، التفسير الكبير : ظ (1)
  . وھو قول ابي ھاشم. ن، الصفحة نفسھا.م: ظ (2)
فXي مقدمXة كتXاب  )البيان العربي مXن الجXاحظ الXى عبXد القXاھر(طه حسين : ، ظ257: 3لعلوي، الطراز ا: ظ (3)

  .29نقد النثر 
  .200الجرجاني ، عبد القاھر ، د.ئل ا.عجاز  (4)
  .356: الجرجاني ، عبد القاھر، اسرار الب5غة: ظ (5)
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ب5غية نابعة  من تذوقھم للنص القرآني وادراكھم لما يتسم به من رؤية وھذه  )1())...والجزالة

كما في تفسير . وھذا ما يتضح جليا في تفسيراتھم.. فصاحة وب5غة بلغت به حد ا.عجاز

� ���b���� ِ:�ِ9 (: لقوله تعالى )ھـ310 -(الطبري �3 �:�`#��� �n��F�8�ْ� ���!َ� gِ7+َ�N�� ��* ِ���1�� ��*�� ٍ �ْ�3 ِ7��َjِ$

?_ِ!#* ?l�َ��3 � #!َ� �q�e�َ�ُ- ���#K#J ��Jَ��d�+����()2(  

يشتري ذات لھو الحديث، او ذا : وكيف يشتري لھو الحديث؟ قيل: فان قال قائل ((: اذ قال

  . )3())لھو الحديث، فيكون مشتريا لھو الحديث

وھو أمر يمنعه العقل،  ىيشتراذن فھو يدرك انه . يمكن اسناد الشراء الى اللھو .نه . 

ليحقق المراد من النص القرآني وھذا التجوز  صاحبتهلذلك اسند الشراء الى صاحب اللھو او 

في ا.سناد بقرينة عقلية قد فطن اليه الطبري واصطلح عليه الب5غيون فيما بعد بالمجاز العقلي، 

5مھا اذ له نظائر في اقوالھم ذلك انه يرى في ا.سلوب المجازي ھو مما تعارفته العرب في ك

��6ُ!# � ((: واشعارھم، لذلك فانه يفسر قوله تعالى��>�6 �C�8ِ$�� ��'َ& ^�F#!ْ��ِ$ Aَ�َ�w�`�� ����7+َ�f� ������� �q�e�َ��ُ-

���F+َ�!#* ��ُ��َ� ��*��(()4(  

ا تربح او وھل التجارة مم ))فما ربحت تجارتھم((فما وجه قوله : فان قال قائل((: بقوله 

فما ربحوا : ان وجه ذلك غير ما ظننت وانما معنى ذلك: تنقص فيقال ربحت او وضعت؟ قيل 

خاطب بكتابه عربا فسلك في  -جل ثناؤه -ولكن b . في تجارتھم . فيما اشتروا و. فيما شروا

صيحا فلما كان ف. خطابه اياھم وبيانه لھم مسلك خطاب بعضھم بعضا وبيانھم المستعمل بينھم

خاب سعيا، ونام ليلك، وخسر بيعك، ونحو ذلك من الك5م الذي . يخفى : لديھم قول القائل اGخر

  ))فما ربحت تجارتھم((: على سامعه ما يريد قائله خاطبھم بالذي في منطقھم من الك5م فقال

                                                
، 186: 5الطبرسXXي، مجمXXع البيXXان : ظ 66: 2الزمخشXXري، الكشXXاف : ، ظ378 -377: 5الطوسXXي، التبيXXان  (1)

  .179: 22الرازي، التفسير ا لكبير : ظ
  .6لقمان ،  (2)
  .72: 21الطبري، جامع البيان  (3)
  .16البقرة ،  (4)
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 اذ كان معقو. عندھم ان الربح انما ھو في التجارة كما النوم في الليل، فاكتفى بفھم

كما قال .. ،و ان كان ذلك معناه،فما ربحوا في تجارتھم : المخاطبين بمعنى ذلك عن ان يقال

  : رؤبة بن العجاج

  فنام ليلي وتجلى غمي    حارث قد فرجت عني ھمي 

  : وكما قال جرير بن الخطفي. فوصف بالنوم الليل، ومعناه انه ھو الذي نام

  )1(فبصير فأعمى واما ليله    واعور من نبھان اما نھاره 

  .)2())ومراده وصف النبھاني بذلك فاضاف العمى وا.بصار الى الليل والنھار

ان فيه ادراكا واضحا لمفھوم المجاز العقلي القائم على  -ھذا–ومما يتضح من تفسيره 

وبما يمكن القول انه قد اسس لھذا الفن الب5غي لما رآه من اسناد  -وان لم يصطلح عليه–ا.سناد 

وھو في ا.صل لغيرھا بقرينة عقلية  ى التجارة والنوم في الليل وا.بصار الى النھارالربح ال

تمنع من ارادة الربح الى التجارة بل ھو لصاحبھا، وايضا نوم الليل وانما ينام فيه، وكذلك 

ا.بصار الى النھار وانما يبصر فيه وصارت ھذه أمثلة يستند عليھا الب5غيون في تحليل مسألة 

مؤسسا  )ھـ310 -(اد بين المسند والمسند اليه لتحديد مفھوم المجاز العقلي بما يعد الطبري ا.سن

ان الطبري قد شق الطريق في ھذا ا.تجاه لمن جاء بعده من ((: له، وبھذا يصدق قول القائل

  )3())..المفسرين البيانيين الذين اھتموا بابراز مكامن الب5غة القرآنية كالزمخشري والرازي

من ا.سناد  ))فما ربحت تجارتھم((: بان قوله تعالى )ھـ538 -(قد صرح الزمخشري و

  )4(المجازي

��b�َ# ((: ليصرح بمسألة ا.سناد في تفسيره لقوله تعالى )ھـ460 -(ثم جاء الشيخ الطوسي 

ِ0�w�3َP�َ� ِ7�8�9�ْ� %�& #Y��N1#'�ْ� gِ�����>�ْ�(()1(  

                                                
  .44جرير ، ديوانه  (1)
  .161 - 160: 1الطبري، جامع البيان  (2)
  .43 )قراءة جديدة(محسن عبد الحميد، تطور تفسير القرآن   (3)
  .107: 1الزمخشري، الكشاف : ظ (4)



64    ................................................................................................  الفصل ا�ول

ؤلؤ والمرجان، كما قالوا مات زيد لفعل الى الجوار والوانما اجازوا اسناد ال((: اذ قال

عمرو، وما اشبه ذلك في ما يضاف الفعل اليه اذا وجد منه وان كان في الحقيقة  ومرض

  )2())..لغيره

بالتصريح بجواز اسناد الفعل لغير فاعله وانما ذكر  )ھـ460 -(ولم يكتف الطوسي 

# *�7ْ5� ����0��َXْ�� �Rِ� �b# (: ىالغرض من ھذا ا.سناد في تفسيره لقوله تعال�*ْ
�� �wَ& �b���� �7ْ5�* ��#1�*َ
َ&َ-

���#7���َd�ْ�()3(  

وانما جاز اضافة المكر الى b لما في ذلك من المبالغة من جھة انه قد صار ((: اذ قال

عن والكشف  )4())..العذاب كالمكر على الحقيقة، .نه اخذ للعبد بالضر من حيث . يشعر

ليؤكد  )ھـ460 -(حققه الطوسي  )5(المبالغة في اداء المعنى انما ھو من صميم عمل الب5غيين

  ...من خ5له رؤيته الب5غية في تذوق النص القرآني ومن ابراز ب5غته

فانه يعد ممن عنوا ببحث المجاز الحكمي في تفسيره  )ھـ538 -(أما الزمخشري 

ن اھم المسائل التي بحثھا الفكر المعتزلي، لذلك كان لزاما ، .ن مسألة اسناد الفعل م)الكشاف(

على الزمخشري ان يوجه اGيات التي فيھا اسناد ا.فعال القبيحة الى الذات ا.لھية أو آيات 

على  لذلك نراه قد اطلق  )6(التجسيم توجيھا آخر بخ5ف ظاھرھا، واسنادھا لغير فاعلھا الحقيقي

ا.سناد (و  )المجاز ا.سنادي(و  )المجاز الحكمي(ذ اطلق عليه إالمجاز العقلي تسميات عدة 

كما  )7())ان يسند الفعل الى شيء يتلبس بالذي ھو في الحقيقة له((: وقد عرفه بقوله )المجازي

� �َ((: في قوله تعالى�*�� � #!ُ6����>�6 �C�8ِ$�� ��'&َ ^�F#!�ْ�ِ$ َA�َ�w�`�� ����7+َ�f� ������� �q�e�َ��ُ-���F+َ�!#* ��ُ��(()8(  

                                                                                                                                       
  .24الرحمن ،  (1)
  .468: 9الطوسي، التبيان  (2)
  .99ا.عراف ،  (3)
  .481: 4الطوسي ، التبيان  (4)
  .97عبد القادر حسين ، فن الب5غة : ظ (5)
  .62محمد حسين الصغير، مجاز القرآن . د: ظ (6)
  .107: 1الزمخشري ، الكشاف  (7)
  .16البقرة،  (8)
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لخسران الى التجارة وھو .صحابھا؟ كيف أسند ا: فان قلت((:بقولهوقد فسره الزمخشري 

ربح عبدك وخسرت جاريتك على : ھل يصح: فان قلت.... ھو من ا.سناد المجازي: قلت

 رأيت اسدا، وانت تريد: نعم اذا دلت الحال، وكذلك الشرط في صحة: ا.سناد المجازي؟ قلت

أي انه يشترط وجود القرينة الحالية ليصح ا.سناد  )1())..المقدام، ان لم تقم حال دالة لم يصح

المجازي، وكذلك الحال في اGيات التي تتعلق باضافة القبيح الى الذات ا.لھية نجد الزمخشري 

��3�\ )�َ� +َ� ����b# 3�((: يوجه د.لتھا على غير ظاھرھا، اذ يفسر قوله تعالى )ھـ 538 -( � ِ!ِ$�ُ�ُ. )�َ

? ��r�3 ?l�َ��3 � #!َ��� ?u����N�y � �Jِ�����$َ- )�َ�3�� � ِ!���'��(()2( .  

فلم اسند الختم الى b تعالى؟ واسناده اليه يدل على المنع من قبول : فان قلت((: بقوله

القصد : ، قلت.. .الحق والتوصل اليه بطرقه، وھو قبيح، وb يتعالى عن فعل القبيح علوا كبيرا

  . الى صفة القلوب بانھا كالمختوم عليھا

ھا مواما اسناد الختم الى b عز وجل، فلينبه على ان ھذه الصفة في فرط تمكنھا وثبات قد

، فيكون الختم مسندا الى اسم b على سبيل المجاز وھو لغيره .. كالشيء الخلقي غير العرضي

   )3())حقيقة

ا حدده من قد حدد ع5قات المجاز العقلي بم )ھـ538 -(خشري فض5 عن ذلك فان الزم

، بس الفاعل، والمفعول به، والمصدرإن للفعل م5بسات شتى ي5(:(م5بسات للفعل اذ قال

وھذا يعني انه قد استطاع  )4())..له، فاسناده الى الفاعل حقيقة والزمان، والمكان، والمسبب

ولم د ع5قاته التي تناقلتھا كتب الب5غة من بعده لم يغفل في تحدي سھمتحديد م5بسات الفعل بما 

اثر ا.سناد ودوره في تحديد ھذا الفن ومن ثم دوره في تفسير   )ھـ548 -(الطبرسي يغفل 

                                                
ولXXم يعلXXق  72: 2التفسXXير الكبيXXر : ؛ وقXXد نقلXXه الXXرازي ولXXم ينسXXبه ظ108 - 107: 1زمخشXXري، الكشXXاف ال (1)

  . 204فخر الدين الرازي ب5غيا : ھ5ل على سبب عدم نسبة ھذا القول للزمخشري ظالدكتور ماھر مھدي 
  . 7البقرة ،  (2)
  .91 - 90: 1الزمخشري، الكشاف  (3)
  .91: 1ن .م (4)
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� ((: النص القرآني كما نلحظ ذلك في تفسيره لقوله تعالى�1+َ���َ��� ���ُ��ُX�� ِ���1�� %�& � #!#J�#=#� #~��َXُ6 �0����

َ-َ,�#��7�� ��1��َ[َ-�� �b���� ��1��[َ(()1(  

يوم تقلب السعير وجوھھم، نسب الفعل الى النار لما كان التقليب فيھا : تقديره((: اذ قال

�ِ((: كما قال��!�1����  : لوقوع المكر فيھما وعليه قول رؤبة )*(()2�#7ْ5 ������:ِ 

  )4()))3(فنام ليلي وتجلى ھمي

ا بين اسناد الفعل لغير فاعله كما في نسبة الفعل الى النار وھو وقد جمع في تفسيره ھذ

وقد   -كما سيأتي  -لغيرھا وبين اسناد الفعل الى الزمان وھو ما اختصت به الع5قة الزمانية 

يعود السبب في ذلك أنه أراد التعبير عن مسألة ا.سناد في النص القرآني وأثرھا في تحديد 

  .. الع5قة الناتجة عنه معناه دون الخوض في تحديد

6َْ!#  *�� ((: فض5 عن ذلك فانه حدد الغرض من ھذا الفن في تفسيره لقوله تعالى-�� �َaِ�

����&َ<�� �ًrW�َj6َ ��!�َ ��#��'�� IF����$ ٍ��َ5�*(()5( .  

ونسب الرؤية الى النار وانما يرونھا ھم .ن ذلك ابلغ كأنھا تراھم رؤية ((: اذ قال

��>َ&����((لذي يزفر غيظا وذلك قوله الغضبان ا �ًrW�َj6َ �فان  )ھـ606 -)أما الرازي  6(())��'��#�� �َ!�

                                                
  .66،  ا.حزاب (1)
#7#��1َ�ـ� -َ�� َ�4ْ5ُـ7�    (( 33سبأ،  (2)*ْ
6َ ْaِ� ِ�� #7�� $�ْ: *�7ْ5# ������ـ:ِ �����1!ـ��9ْ5+َ��� �������� ��ُ4��ْ`ُ+��� ������� َ,�.َ��          �l�َ� ��� �ْ��ـ�َ-�� � �� ��F�1��*�ـAَ َ�'ـ�W7ـ��َ-�� ��]��Fـ�َ- #bَ�ـ :َ ���َ<��ـ� �b ���ـ�ِ$

َ,�wْyَP� ��1ْ����=�� ���ُ��'���� ��ُ��َ� ��* �Rِ� �����K�>#� :ْ�J ��#7َ4َ� ������� �p��1�3َ- %�&((  

  .فنام ليلي وتجلى غمي..... حارث قد فرجت عني ھمي : ويروى البيت .142رؤبة ، ديوانه  (3)
  .139: 8الطبرسي، مجمع البيان  (4)
  . 12الفرقان،  (5)
  . 226: 7الطبرسي، مجمع البيان  (6)
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�� ((: مسألة ا.سناد كانت تشكل لديه اكثر من رؤية تفسيرية، منھا تفسيره لقوله تعالى#F#9��َ6 َR ��َ-

ٍ ���َ- ٍ0���� �l�َ��3 � ُ5���َ�3 #v��\َ- %��ِ� �b���� �Rِ�(()1(  

والمعنى انه لما حصل ا�لم العظيم في ذلك اليوم اسند ذلك ا�لم الى اليوم، .. ((: اذ قال

  )2())كقولھم نھارك صائم، وليلك قائم

  ))ع9قات المجاز العقلي عند المفسرين(( 

  . الع9قة المفعولية -1

   )3())ما بني للفاعل واسند الى المفعول به الحقيقي((: وھي

�������IA((: قة مدار تفسيرات المفسرين لقوله تعالىوكانت ھذه الع5 IA�N��3 %�& ��#!َ&(()4(  

في عشية مرضية، او .. ((: وحدد الفائدة منھا اذ قال )ھـ310 -(فقد صرح بھا الطبري 

عيشة فيھا الرضا، فوصفت العيشة بالرضا وھي مرضية، .ن ذلك مدح للعيشة، والعرب تفعل 

،وھو في كاتم، وماء دافق ، فيوجھون الفعل اليه ھذا ليل نائم، وسرّ : لذلك في المدح والذم فتقو

اذن فھو يخصص موارد ھذه الع5قة بالمدح  )5())..ا.صل مفعول لما يراد من المدح والذم

  .. والذم

وراضية معناه .. أي في عيشة مرضية((: اذ قال )ھـ460 -(وكذلك صرح بھا الطوسي 

ذو لبن : .بن وتامر، أي: .نه في معنى ذات رضا، كما قيل )لةمفعو(بمعنى  )فاعلة(مرضية فـ

  : قال النابغة. وذو تمر

                                                
  .26ھود ،   (1)
  .211: 17الرازي ، التفسير الكبير  (2)
 العربXي محمXد حسXين الصXغير، اصXول البيXان.د: ، ظ204: 3احمد مطلوب ، معجXم المصXطلحات الب5غيXة  (3)
50.  
  .21الحاقة،  (4)
  .73 \ 29الطبري، جامع البيان  (5)
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  )1(وليل اقاسيه بطيء الكواكب    كليني لھم يا أميمة ناصب

  )2())..ذو نصب، فكأن العيشة أعطيت حتى رضيت، .نھا بمنزلة الطالبة: أي

  )3())ھو لصاحبھاجعل الفعل لھا مجازا و((انما  )ھـ 538 -(ويقول الزمخشري 

فانه يورد الوجھة  )ھـ548 -(اما الطبرسي  )4(وقد عد ھذه الع5قة من م5بسات الفعل

على وجه المبالغة ((ا. انه يرى ان ذلك انما جاء  )ھـ460 -(التفسيرية التي اوردھا الطوسي 

  )5()في الصفة من غير التباس في المعنى

ولھذا قال المفسرون مرضية على ((: قولھـ أقوال المفسرين في606 -(وينقل الرازي 

بل ھي . ويبدو لي ان سبب ذلك ان العيشة . توصف بالرضا )6())معنى يرضاھا صاحبھا

شدة ا.رتباط بين العيشة وصاحبھا، جعلت من الجميل نسبة الرضا ((مرضية لصاحبھا .ن 

ض الوان الرضا في تفي((فض5 عن ذلك فان ھذا ا.سلوب التعبيري يعطينا صورة  )7())اليھا

  )8())...جنبات المعيشة

وتتجلى كذلك مقدرة المفسرين الب5غية في تحديد ابعاد ھذه الع5قة المجازية في تفسيرھم 

�] IM��U�&ٍ((: لقوله تعالى�* ��* �U��#\(()9(  

يعني من ماء مدفوق، وھو مما اخرجته العرب بلفظ فاعل، ((: )ھـ310-(اذ قال الطبري 

ذلك من احياء العرب، سكان الحجاز اذا كان ان اكثر من يستعمل : لمفعول، ويقالوھو بمعنى ا

  )10())ھذا سر كاتم، وھم ناصب، ونحو ذلك: في مذھب النعت، كقولھم

                                                
  . 9النابغة الذبياني ، ديوانه  (1)
  .102 - 101: 10الطوسي، التبيان  (2)
  .112: 30التفسير الكبير : وقد اتفق معه الرازي ظ 607: 4الزمخشري، الكشاف  (3)
  .91: 1الزمخشري ، الكشاف : ظ (4)
  .84 - 83: 10الطبرسي، مجمع البيان  (5)
  .73: 32الرازي ، التفسير الكبير  (6)
  .223احمد احمد بدوي، من ب5غة القرآن  (7)
  .319الفني كامل حسن البصير، البناء  (8)
  .6الطارق،  (9)

  .174: 30الطبري، جامع البيان  (10)
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ا. انه يكشف  )ھـ 310 -(في رؤيته التفسيرية مع الطبري  )ھـ 548 -(الطبرسي وأكد 

أھل الحجاز يجعلون الفاعل بمنعى المفعول و: قال الفراء((: فيقول )ھـ207 -(عن قول الفراء 

  )1())في كثير من ك5مھم نحو سر كاتم، وھم ناصب وليل نائم

�,َ ((: عند تفسيرھم لقوله تعالى ، ايضاً فيوقد اتفق المفسرون على وجود ھذه الع5قةَ. ْaِ���

� ��* #b�َ�Jَ- pُْ<����� ��1�*B ��F�َ�$ �َ��J :ْ���=� Dl�� # ��J��7�$ِ� ��*�� َ,�َ. ِ7�\�� ِ0�����ْ��� �b����ِ$ � #!�1�* ��*B ��* �Y��7�'�i�

#����'ْ�� �heِْ$�� ِ���1�� ِl�َ��3 )�َِ� #EW7"َْ�َ- � ُQ �w���َ. #b#��+�*ُ
&َ �7َ4َ�(()2(  

يكشف  )ھـ538 -(وبحسه الب5غي فان الزمخشري  )3(بمعنى ذا أمن يأمن من فيه: أي

�1�...((: معنوي بين قوله تعالىعن الفرق ال�*B ��F�َ�$ �َ��J :ْ���=� Dl���,َ )): وبين قوله تعالى ((..َ. ْaِ���

�0��1�2َP� �F#9���َ ��َ- �%�1�$�� %�1�9#1�=��� ��1�*B �F�َ�9�ْ� �َ��J ْ:���=� Dl�� # ��J��7�$ِ�(()4(  

�ول ان يجعله من جملة قد سأل في ا: قلت ΖالقولينΞفان قلت أي فرق بين ((: فيقول

ان يخرجه من صفة كان عليھا من الخوف الى : الب5د التي يأمن أھلھا و. يخافون، وفي الثاني

  )5())ھو بلد مخوف فاجعله آمنا: كأنه قال. ضدھا من ا�من

تفسير قوله  في ليس ذلك فحسب بل ھو يكشف عن الغرض في ھذا التجوز الب5غي فيقول

���2�IA ((: تعالىَ�IAeَ�[��\ IA�$�a�َ�(()6( .  

                                                
  .128: 31التفسر الكبير : وقد كان للرازي القول ذاته ظ 255: 10الطبرسي، مجمع البيان  (1)
  .126البقرة ،  (2)
، 523: 2و 212: 1، الزمخشXري، الكشXاف 457: 1، الطوسي، التبيان 269: 13الطبري، جامع البيان : ظ (3)

  .131: 19، الرازي، التفسير الكبير 301: 1لطبرسي ، مجمع البيان ، ا523
  .35ابراھيم،  (4)
: 19التفسXXير الكبيXXر : وقXXد نقXXل الXXرازي نXXص الزمخشXXري ھXXذا ولXXم ينسXXبه ظ 523: 2الزمخشXXري، الكشXXاف  (5)

131.  
  .16العلق،  (6)



70    ................................................................................................  الفصل ا�ول

وھما في الحقيقة . بالكذب والخطأ على ا.سناد المجازي ΖالناصيةΞوصفھا ((: اذ قال

  )1())ىءلصاحبھا، وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في قولك ناصية كاذب خاط

  ... وھو قول . يخلو من ذائقة فنية نقدية تكشف عن جمال الصياغة القرآنية وب5غتھا

بمعنى مفعول  فاعل فوصف الناصية بالكاذبة كما وصفت العيشة بالراضية فك5ھمااذن 

المبالغة في الوصف ا. ان ا�ولى كانت مبالغة في الذم في حين كانت الثانية مبالغة في  .داء

  . المدح

بھذه الع5قة ويعدھا من ا.وجه التفسيرية في تفسير قوله  )ھـ548 -(ويصرح الطبرسي 

�,َ َ.((: تعالى�H�� � �H�� ��* �Rِ� �b���� ِ7�*َ- ��* �0�����ْ� � �2��3 َR َ,�َ. �M��'ْ�� ��* %�1#'������ ٍ:�9�= )�َِ� gِ���� َ,� ��'#!�1���$
�_�.�7ْj#'�ْ� ��* ���َ5&َ #����'ْ��(()2(  

 . معصوم من امر b ا. من: ان عاصم ھھنا بمعنى معصوم وتقديره... ((: اذ قال

  : قال الحطيئة.. رحمه b وقد يأتي فاعل بمعنى مفعول

  )3(الطاعم الكاسي تواقعد فانك ان    دع المكارم . ترحل لبغيتھا 

  )4())...المكسو: أي

ويبدو لي ان انتقال د.لة قصيدة الحطيئة من المدح الى الذم في ھذا البيت وذلك .ن 

 - من قبل  )ھـ310 -(خر لما ذھب اليه الطبري تأكيد آ وھذاالفاعل بمعنى مفعول قد افاد ذلك، 

  . من ان ھذه الع5قة تختص بالمدح والذم

من  - )ھـ548 - (عما رآه الطبرسي  )ھـ606 -(و. تختلف الرؤية التفسيرية للرازي 

  )5())تقدير العاصم ھو ذو العصمة فيدخل فيه المعصوم.. ((: اذ قال -قبل

                                                
  .784: 4الزمخشري ، الكشاف  (1)
  .43ھود،   (2)
  .284الحطيئة ، ديوانه  (3)
  .208: 5الطبرسي، مجمع البيان  (4)
  .233: 17الرازي ، التفسير الكبير  (5)
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. منجي اليوم من : بمعنى  )عاصم(: لة قوله تعالىيرى ان د. )ھـ310 -(ا. ان الطبري 

عذاب b ا. b، وذلك .نه يرى ان ك5م b انما يوجه الى  ا.فصح  ا.شھر من ك5م من نزل 

  .)1(بلسانه

ھي ا�ولى لسياق النص القرآني،  ). معصوم(بمعنى  ). عاصم(ويبدو لي ان د.لة 

. يقدر احد على منع امر b، : نى العصمة ھو المنع أيان مع كومقصد اGية الكريمة، وذل

  ..ن ينفذ من امر b وعذابه. أحد من قوم ھود استطاع ا: عنىومن ثم ف5 يوجد ھناك ممنوع بم

�&����X�-�u7 ((: وكذا الحال في رؤية المفسرين لقوله تعالى�� � ��]�]7� �فھم يرون  )2())�

  )3(فرة بمعنى محفورة او ذات حفرتحقق المفعولية فيه، وان حا

ائنا لمردودون الى ..((: فان يؤكد التزامه بظاھر النص اذ يقول )ھـ310 - (اما الطبري 

: حالنا ا�ولى قبل الممات، فراجعون احياء، كما كنا قبل ھ5كنا، وقبل مماتنا؟ وھو من قولھم

  : اذا رجع من حيث جاء ومنه قول الشاعر: رجع ف5ن على حافرته

  )4())معاذ b من سفه وطيش    أحافرة على صلع وشيب 

ذلك انھم يرون  -بعده - وقد اتخذ وجھة تفسيرية مغايرة لما رآه المفسرون  هوھذا يعني ان

مقصود اGية من تأويل حافرة بمعنى محفورة ھو انكار المنكرين عودتھم الى قبورھم بعد ان 

ان اGية انما تجسد  )ھـ310 -(يرى الطبري كانوا احياء أي الى ا.رض المحفورة، في حين 

b  -انكار المنكرين عودتھم الى الحياة بعد ھ5كھم، وھذا كما يبدو لي ما يريده السياق القرآني 

  .. حافرة بعد ان كانوا عظاما نخرةال.ن المنكرين ردوا الى  -أعلم

  . الع9قة الفاعلية -2

  )5())اعل الحقيقيما بني للمفعول به واسند الى الف((: وھي

                                                
  .56-55: 12الطبري، جامع البيان : ظ (1)
  .10النازعات،  (2)
  .694: 4، الزمخشري، الكشاف 254: 10الطوسي، التبيان : ظ (3)
  . وقد ورد البيت دون عزو 45 - 44:  30الطبري، جامع البيان  (4)
محمXد حسXين الصXغير، اصXول البيXان العربXي . د: ، ظ204: 3مطلوب ، معجم المصطلحات الب5غيXة احمد  (5)
49.  
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وتجلت في تفسيرات المفسرين  )1(من م5بسات الفعل )ھـ538 -(وقد عدھا الزمخشري 

�,َ b�َ# &�3�7����# �ِ��% ((: لقوله تعالىَXَ& � #J�M��= ْaِ� :َ��;��7��ِ� %�1�$ ْ,
���َ& IY��1D��$ IY���B �L�S�6 )���#* ��1��6َB �FَXَ���

#8�S�* )���#*��� �qW1ُ(َP����(()2(  

وقد يجوز ان يكون مرادا به اني �ظنك يا موسى ... ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

انك مشئوم علينا، وميمون، وانما ھو شائم : ساحرا فوضع مفعول موضع فاعل، كما قيل

  )3())...ويامن

: الاGية اذ ق لد.لة )ھـ548 -(وقد كانت ھذه الع5قة من ا.وجه التفسيرية عند الطبرسي 

وكذلك ھي رؤية  )4())...اني .ظنك ساحرا فوضع المفعول موضع الفاعل: معناه: وقيل((

  )5()ھـ606 -(الرازي 

بمعنى  )مسحورا(و. شك في ان تأويل اGية على ع5قة المفعولية أولى من ان يكون 

قد  )معليه الس5(ذلك ان موسى  )ھـ606 -(مخبو. كما في احد ا.وجه التفسيرية عند الرازي 

�7�H? 3���� ?((: اتھمه فرعون بالسحر بقوله في اGية الكريمة�S�َ �َ��J ��ِ� #b�َ���H ِ��'ْ��� َ,�وايضا  )6()).َ

  .. كانت من السحر )عليه الس5م(فان معجزته 

���B7X�� Y-7. �a ((: فض5 عن ذلك فان ھذه الع5قة كانت من ا.وجه التفسيرية لقوله تعالى

 q1�$ �1��=���+S* �$�>H u7\��$ ��1*s� R ���� _$�(()7(  

                                                
  . 91: 1الزمخشري، الكشاف : ظ (1)
  . 101ا.سراء ،  (2)
  . 200: 15الطبري، جامع البيان  (3)
  .237: 6الطبرسي، مجمع البيان  (4)
  .66: 21الرازي ، التفسير الكبير : ظ (5)
  .34،  الشعراء (6)
  .45ا.سراء ،  (7)
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احدھما ينسجم مع ع5قة الفاعلية،  تفسيريينلتفسيره وجھين  )ھـ310 -(فقد اتخذ الطبري 

جعلنا بينك وبينھم .. واذا قرأت القرآن يا محمد((: واGخر يأخذ بظاھر النص، اذ قال

ΞالمشركونΖ  تقرؤه عليھم، فينتفعوا به، عقوبة منا حجابا، يحجب عن قلوبھم عن ان يفھموا ما

حجابا .: ..لھم على كفرھم، والحجاب ھھنا ھو الساتر وكان بعض نحويي اھل البصرة يقول

: معنى ذلك: وكان غيره من اھل العربية يقول.. ساترا، ولكنه أخرج وھو فاعل في لفظ مفعول

... ((: اذ قال )ھـ460 -(ي وكذلك ھو تفسير الطوس )1())حجابا مستورا عن العباد ف5 يرونه

مشئوم عليھم او ميمون في موضع : بمعنى ساترا عن ادراكه، كما يقال - ھھنا : )مستورا(وقيل 

الد.لة الحقيقية لظاھر النص وھي انه مستور عن ابصار الناس  ينقلثم  )2())...شائم، ويا من

  )3(وھذا ھو المعنى ا.ظھر لديه

سيل مفعم، ذوا : ذاستر، كقولھم((بمعنى  )تورامس(يرى ان  )ھـ538 - (والزمخشري 

ھو على بناء .. ((: الذي قال )ھـ548-(و. يختف ھذا الرأي عما رآه الطبرسي  )4())...افعام

النسب ا�على المفعول بمعنى الفاعل، والفاعل بمعنى المفعول، و المعنى حجابا ذا 

توراً  بمعنى ساترا اذ ليس القصد ھو وأرى ان سياق اGية ا لقرآنية ينسجم مع كون مس)5())ستر

ھو الحجاب حتى يكون مستورا عن  ابصار الناس وانما القصد قراءة القرآن فالحجاب ھو 

  ..حتى . تعيھا اذن اولئك المشركين )صلى b عليه وآله وسلم(الساتر عن ادراك قراءته 

  . الع9قة الزمانية -3

. اثر للزمان في ذلك، وانما اعتبر ((و  )6())سند الى الزمانبني للفاعل وأ فيما((:وھي

  )7())الزمان باعتبار ا.سناد اليه، والعامل المؤثر غيره

                                                
  .109 -108: 15الطبري، جامع البيان  (1)
  .483: 6الطوسي، التبيان  (2)
  . ن، الصفحة نفسھا .م: ظ (3)
  627: 2الزمخشري، الكشاف  (4)
  .202: 6ا لطبرسي، مجمع البيان : ظ (5)
  .205: 3احمد  مطلوب، معجم المصطلحات الب5غية  (6)
  .49، اصول البيان العربي محمد حسين الصغير. د (7)
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� ((: وقد تجلت ھذه الع5قة في تفسيرات المفسرين لقوله تعالى������� ��ُ4��ْ`ُ+��� ������� َ,�َ.��

#7#*ْ
َ6 ْaِ� ِ���!�1���� ِ:������ #7ْ5�* :ْ�$ ��#7�9ْ5+َ��� ���َ-�� ��'َ� Aَ�*��F�1�� ��W7��َ-�� ��]��F�َ- #b�َ :َ���>�َ�� �b����ِ$ �7ُ4ْ5�َ ��َ- ��1�َ�

���ُ��'���� ��ُ��َ� ��* �Rِ� �����K�>#� ْ:�J ��#7َ4َ� ������� �p��1�3َ- %�& َ,�wْyَP� ��1�ْ���=�� �l�َ���ْ��(()1(  

بل مكركم لنا .. ((: ب في اساليبھا اذ قالمن اتساع العر )ھـ310 -(فقد عدھا الطبري 

ما ذكرنا من مكر والمعنى . ، فاضيف المكر الى الليل والنھار...ىدبالليل والنھار صدنا عن الھ

عرف معناھا فيه من  قد المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنھار على اتساع العرب في الذي

  )2())..منطقھا، من نقل صفة الشيء الى غيره

الليل (ادرك ان ھذه الع5قة انما تأتت من اضافة المكر الى زمان وقوعه  هذا يعني انوھ

وھي ليست بدعا من القول وانما ھي مما تعارفته العرب في ك5مھا وفي ھذا د.لة  )والنھار

اكيدة أخرى على ان سر اعجاز القرآن الكريم انما يكمن في نظمه وفصاحته التي بلغت حد 

ذكر الوجوه وا.سرار التي .. ((تمكنھم من ا.تيان بمثله وھو في ذلك يعمد الى التحدي في عدم 

ادت الى التفاوت بين ب5غة القرآن التي اعجزت العرب، وب5غتھم وما أتى منھا في اللسان 

  )3())العربي كالتقديم والتأخير وا.ستعارة وا.يجاز وا.طناب

مكركم في الليل : معناه((: في قوله )ھـ460 -(والرؤية ذاتھا نجدھا عند الشيخ الطوسي 

  :كما قال الشاعر.. والنھار 

  )4(ما ليل المطي بنائموونمت     لقد لمتنا يا أم غي5ن في السرى

  )5())كأن الليل والنھار يمكران بطول الس5مة فيھما: وقيل. بنائم فيه: أي

                                                
  .33سبأ،  (1)
  .117: 22 البيان، الطبري، جامع (2)
  .36حفني محمد شرف، اعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق  (3)
  .696جرير، ديوانه  (4)
  .363: 8الطوسي، التبيان  (5)
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سنادي فيقول في معنى ھذه الع5قة، ويعدھا من المجاز ا. )ھـ 538 - (ويحدد الزمخشري 

مكركم في الليل والنھار، فاتسع في الظرف باجرائه مجرى المفعول به واضافة المكر ((: اGية

م5بسات الفعل  من وقد عدھا  )1())او جعل ليلھم ونھارھم ماكرين على ا.سناد المجازي. اليه

  )2(.كما يقال في نھاره صائم، وليله قائم

ي القول بان الليل والنھار يمكران، بل يمكر فيھما، اذ و. شك في ان العقل . يرتض

الليل والنھار، ذلك ان النھار ھو وقت الصيام، و. يكون  في ھو ما تمكرون به: يصح القول

  . صائما لذاته، وكذا الليل فانه يقام فيه للص5ة، وليس ھو القائم بقرينة ا لعقل

5قة بما ورد عن العرب فيقول في فانه يصطلح على ھذه الع )ھـ548 -(اما الطبرسي 

بل صدنا مكركم في الليل والنھار، والعرب تضيف ا.حداث الى : تقديره((: تفسيره لaية ذاتھا

والقيام  النھارصيام النھار وقيام الليل، والمعنى ان الصيام في : الزمان على سبيل ا.تساع فتقول

نوم، وھذا على حد قولك نھارك صائم، وليلك بال فوصف الليل.. لقد لمتنا: في الليل قال الشاعر

  . )3())قائم

  : قائ5 -ھذا– )ھـ548 - ( الطبرسيوقد علق احد الباحثين على تفسير 

اذ . أما المجاز العقلي الذي تكون ع5قته الزمانية، فلم يكن غائبا عن تفكير الطبرسي((

  )4())...العربھو يرى ان اسناد ا.فعال الى الزمان مما قد جرت به استعما.ت 

 –لم يصطلح على ھذا الفن المجازي وع5قته  )ھـ548 -(وقد فات الباحث ان الطبرسي 

  .. فض5 عن ذلك فانه كان عيا. على سابقيه من المفسرين كما .حظنا –ھذه 

وكذلك استطاع ھؤ.ء المفسرون من تحديد ھذه الع5قة المجازية في تفسيرھم لقوله 

�5�َ� ����b# ���((: تعالى�� ِ���1�� )�َ�3 ٍ:ْ`&َ �ُ��َ �b���� ��ِ� ��7���9#* ����!�1���� �b��& ��#1ُ5�Sَ+�� :َ������ � ُ5�َ :َ���= g��

���#7ُ5�N�� َR ِ���1�� �7iَْ�َ-(()1( .  

                                                
  .594: 3الزمخشري، الكشاف  (1)
  .91: 1ن .م: ظ (2)

  .166-165: 8ن الطبرسي،مجمع البيا) 3(
  . 111 )رسالة ماجستير(مزاحم مطر حسين، البحث الب5غي في مجمع البيان للطبرسي   (4)
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وجعل النھار مبصرا، فاضاف ا.بصار الى النھار، وانما ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

النھار مما يبصر ، ولكن لما كان مفھوما في ك5م العرب معناه، خاطبھم بما يبصر فيه، وليس 

  : في لغتھم وك5مھم، وذلك كما قال جرير

نفسه انه لم يكن نائما فيه ھو و. : به، ومعناه هفاضاف النوم الى الليل ووصف.. لقد لمتنا

  )2())بعيره

وجعل النھار .. ((: الغرض من ھذه الع5قة اذ قال )ھـ460 -(وقد حدد الطوسي 

صفه الشيء بسببه على وجه المبالغة، فيه تشبيھا ومجازا واستعارة في  وانما يبصر ))مبصراً 

  . )3())...وقال رؤبة، ونام ليلي.. لقد لمتنا : ومثله قول جرير

و. شك في ان النھار . يصح عق5 ان يبصر، بل يبصر فيه، فأسند الفعل الى الوقت 

، واراد عقليةنلحظ اسناد ا.بصار الى زمانه وھو النھار اسنادا مجازيا بقرينة الذي وقع فيه، اذ 

  ...ابصار اھله فيه

من  )مبصرا(((: ھذه اGية من ا.سناد المجازي اذ قال )ھـ 538 -(وقد عد الزمخشري 

لتبصروا فيه، فاتت : .نه لو قيل.. ا.سناد المجازي .ن ا.بصار في الحقيقة .ھل النھار

  )4())...التي في ا.سناد المجازي صاحةالف

تبصر فيه ا.شياء : وجعلنا النھار مبصرا أي((: قائ5 -في موضع آخر -ويضيف 

  . )5())وتستبان

معناه ذو .. ((: يتخذ عدة اوجه لتفسير ھذه اGية اذ يقول فإنه )ھـ548 -(اما الطبرسي 

لقد : انه مثل قول جرير: ثالثوفيه قول .. ذات رضى: أي  )6()عيشة راضية(ابصار كقوله 

: وقد حدد معنى اGية بقوله )7())أي بالذي ينام فيه فيكون مبصرا بمعنى ما يبصر فيه.. لمتنا

                                                                                                                                       
ھXXو الXXذ جعXXل لكXXم الليXXل لتسXXكنوا فيXXه والنھXXار مبصXXرا ان فXXي ذلXXك GيXXات لقXXوم (( 67؛ يXXونس، 61المXXؤمن ، (1)

  ))يسمعون
  .16: 11الطبري، جامع البيان  (2)
  .405: 5الطوسي ، التبيان  (3)
  .180: 4الزمخشري ، الكشاف  (4)
  .610: 2ن .م (5)

  .))فھو في عيشة راضية(( 7القارعة، 6)(
  .323: 7الطبرسي، مجمع البيان  (7)
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وانما يبصر فيه تشبيھا ومجازا واستعارة في صفة الشيء بسببه على وجه المبالغة كما يقال .. ((

  )1())...سر كاتم ، وليل نائم

ان كل ھذه .. ((انه جعل  - ھذا- )ھـ548 -(ول الطبرسي وقد رأى احد الباحثين ان ق

وقد فاته ان  )2())...المصطلحات انما ترجع الى اصل المجاز وتدخل تحت المجاز بمعناه العام

  . )3(فھو ناقل له )ھـ460 -(سبقه اليه الطوسي قد  -ھذا -  )ھـ548 -(يفطن الى ان قول الطبرسي 

  . )3(له

ھذه اGية ھي على طريق نقل ا.سم من السبب الى فانه يرى ان  )ھـ606 - (اما الرازي 

مضيئا لتھتدوا به في حوائجكم با.بصار، : وجعل النھار مبصرا أي ((:  المسبب فيقول

والمبصر الذي يبصر، والنھار يبصر فيه، وانما جعله مبصرا على طريق نقل ا.سم من السبب 

ر لذاته بل ان ضوءه كان سببا .بصار اذن فمما . شك فيه ان النھار . يبص )4())الى المسبب

  . اسناد الفعل الى الوقت الذي وقع فيهاھله أي انه تم 

ولو كان مراده سبحانه جعل النھار مضيئا لصرح بذلك في سياق اGية، وانما جعله 

فكان اشراق النھار سبباً  ، والنھارمبصرا ليكون اكثر د.لة على البيان والوضوح لكل ذي بصر

  ..له.بصار أھ

وبالرؤى التفسيرية المتنوعة .براز ب5غة النص القرآني ضمن الع5قة الزمانية نجد 

�ِ *7���9#��u ((: المفسرين يفسرون قوله تعالى��!�1�� Aَ��B ��1�ْ���=�� ِ:������ Aَ��B �َ����8�'َ& ِ��َ+��B ����!�1���� :َ������ ��1�ْ���=��

D$�� ��* �wْ`&َ ��ُj+َ�9+َ���w���ْ4َ6 #E��1�ْ��&َ IM�%�f �:ُ��� �l��S�8�ْ��� �_�1DS�� �]�F�3 ��#'َ���َ+���� � ُ5(()5( .  

عن ا.وجه التفسيرية لھذه اGية والتي نتجت عن اخت5ف  )ھـ310 -(فقد كشف الطبري 

فقال  ))وجعلنا آية النھار مبصرة((: واختلف اھل العربية في معنى قوله((: اھل العربية اذ قال

اذا صار الناس : بل ھو من ابصر النھار: وقال آخرون.. مضيئة: معناھابعض نحويي الكوفة 

                                                
  .154 -153: 5ن.م (1)
  .105 )رسالة ماجستير(مزاحم مطر حسين، البحث الب5غي في مجمع البيان للطبرسي   (2)
  .405: 5الطوسي، التبيان : ظ (3)
  .131: 17ازي ، التفسير الكبير الر )4)

  . 12ا.سراء ،   (5)
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ان ھذه اGية قد اشتملت  )ھـ548 -(في حين يرى الطبرسي  )1())...يبصرون فيه فھو مبصر

ل ان معناه جعلنا آية الليل ممحوة ، والمراد جعلنا اللي: وقيل... ((: على عجيب الب5غة اذ قال

جعلنا : مظلما . يبصر فيه، كما . يبصر ما يمحى من الكتاب، وجعلنا آية النھار مبصرة أي 

النھار مضيئا يبصر فيه، وتدرك ا.شياء فيه، وعلى ھذا فتكون آية الليل ھي الليل نفسه، وآية 

  . )2())...نفس الشيء ، وعين الشيء، وھذا من عجيب الب5غة: النھار ھي النھار نفسه، كما يقال

ولعل سائل يتساءل كيف يمكن ان تكون آية النھار ھي النھار نفسه، وكذا آية الليل؟ فلم 

اسند ا.بصار اليھا ولم يسنده الى النھار؟ فض5 عن ذلك فان القرآن . يمكن ان يحتوي على 

كل حرف من حروفه ب5غة ((زيادة في اللفظ غير ذي فائدة للمعنى . سيما وان في 

ة دليل على ع5مة النھار با.بصار فيه، وكذا آية الليل بأن . يبصر يلذلك فان اG )3())وفصاحة

  ... فيه

قة ويعدھا من نراه يصطلح على ھذه  الع5 )ھـ538 -(فض5 عن ذلك فان الزمخشري 

��K�َْ< ��ِ� � ُ5�$�Aَ�َ((: في تفسيره لقوله تعالىالمجاز الحكمي  ��ُX�6� #���1�� ��!W�َ-���  ?M�%�f �A�3��S��

? ��r�3(()4(  

من أن تكون على تقدير الفاعلة لھا، كأنھا ھي التي تزلزل  )الساعة(و. تخلو ((: اذ قال

الى فاعله،أو على تقدير المفعول  مضافاا.شياء على المجاز الحكمي، فتكون الزلزلة مصدرا 

بل مكر b (: قوله تعالىفيھا على طريقة ا.تساع في الظرف واجرائه مجرى المفعول به، ك

  . )5()))الليل والنھار

ويبدو لي ان التعبير القرآني اراد من ھذه اGية بيان ان الزلزلة تحدث في ھذه الساعة 

. أن الساعة ھي  الكون باجمعه لوھي يوم القيامة وما يحصل فيه من حوادث ومشاھد تزلز

  .. التي تزلزل ا�شياء

                                                
  .165: 20التفسير الكبير : وقد ذكر الرازي ھذه ا�وجه ظ 59: 15الطبري، جامع البيان   (1)
  .179: 6الطبرسي، مجمع البيان  (2)
  .153: 29الرازي ، التفسير الكبير  (3)
  . 1الحج ،  (4)
  . 2: 23التفسير الكبير : ه الرازي ونسبه للزمخشري ظ، وقد نقل142: 3الزمخشري، الكشفا  (5)
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ان المفسرين قد فطنوا الى ان الع5قة الزمانية قد  ليس ذلك فحسب ، بل اني وجدت

: اتخذت من اGيات القرآنية التي تتعلق بوصف اليوم تطبيقا لھا، كما في تفسيرھم لقوله تعالى

))ٍ ���َ- ٍ0���� �l�َ��3 � ُ5���َ�3 #v��\َ- %��ِ� �b���� �Rِ� ��#F#9��6َ َR ��َ-(()1( .  

أخاف عليكم من b عذاب يوم مؤلم عقابه وعذابه لمن .. .((: )ھـ310 -(ذ قال الطبري 

: وجعل ا�ليم من صفة اليوم، وھو من صفة العذاب اذ كان العذاب فيه كما قيل. عذب فيه

))��1َ5�� :َ������ :َ���=��والمعنى ذاته نجده  )3())وانما السكن من صفة ما سكن فيه دون الليل )2())

�����: ��a �<(((: لقوله تعالى )ھـ606 -(في تفسير الرازي (()4(  

�� ((: لقوله تعالى )ھـ310 -(وكذلك تفسير الطبري #F#9�3� ِ0��.َ��� َ,�َ. ��9����#f � #J��\َ- ����F�* )�َِ���
��K��'ْ���� :َ��َ5�ْ� ��ُ&��َ
َ& � ُ5D$�� ��* ٌA�1D��$ � ُ56ْ�M��= �Fَ. #E#7��َy Ib�َِ� ��* � ُ5�َ ��* �b���� ����1�� ��#Sَd�96َ َR�� ��

�_�1�*�s#* � ُ+1ُ� ��ِ� � ُ5�َ ?7���\ � ُ5��َa ��!�H�w�2ِ� �F���$ ِO��َP� %�& ��#F�Sْ4ُ6 َR�� � #J�M����fَ-(()5( .  

فجعل المحيط نعتا لليوم، وھو من . ان ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه((: اذ قال

 )6())جبتك محترقة: ه، وكان العذاب في اليوم ، فصار كقولھمنعت العذاب، اذ كان مفھوما معنا

  ..ن ا.حتراق واقع فيھا

اGيات التي فيھا وصف اليوم كما في وصف اليوم بالعصيب  )ھـ606 -(وقد عد الرازي 

�,َ J��َ�((: في قوله تعالىَ.�� ��3��َa � ِ!ِ$ pَ�َ��� � ِ!ِ$ �M%�� �ً[�ُ� ��1ُ�#�#� �Y�M��= ��'�َ��من  )�(()1���3 ?0����~? 

  )2(.من المجاز المشھور

                                                
  . 26ھود  (1)
� q��َa� �ْ�� #7��FْX6َ�K�ِKِ ��ْ����� ِ(( 96ا�نعام ،  (2)ً���9�S#H �7�'َXْ���� �h�'�N���� ��1َ5�� :َ������ :َ���=�� ِT��9�2ِ}� #U���َ&(( .  

  .34 -33: 12الطبري، جامع البيان  (3)
  .207: 3الرازي ، التفسير الكبير : ظ ؛2الضحى،  (4)
  .84ھود ،  (5)
  .119: 12الطبري، جامع البيان  (6)
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وتتجلى الرؤية الب5غية لھؤ.ء المفسرين في استكناه الب5غة القرآنية لaيات الكريمة 

���#9� َ.'�َ"7ِ���7((: المشتملة لھذه الع5قة، كما في تفسيرھم لقوله تعالى�3 ��*���� ��1D$�� ��* #v�َd�َ ���ِ�(()3( .  

مجاز على . ووصف اليوم بالعبوس((: فيه قائ5 )ھـ538 -(شري اذ فصل الزمخ

وان يشبه في شدته ... نھارك صائم: ان يوصف بصفة اھله من ا.شقياء كقولھم: طريقين

  . )4())...وضرره با.سد العبوس او بالشجاع الباسل

وصف اليوم بالعبوس اتساعا وسبب ھذا الوصف لبيان ما  )ھـ548 - (وقد عد الطبرسي 

وكذلك نجد الرؤية الب5غية في تفسير المفسرين لما في اليوم من عصف  )5(ي اليوم من الشدةف

�R I��2َ ((: في قوله تعالى�0ٍ 3���� %�& #V�D7�� �bِ$ �Y�F+َ�f� I]��*�7َ� � #!ُ���'�3َ- � ِ!D$�7ِ$ ��#7َ4َ� ������� ُ:iَ�*

��َa IM�%�f )�َ�3 ��#9�Sَ� ��'�* ���#��FْX��#F����9�ْ� ُ,�w�`�� ��#J �q(()6( .  

فوصف بالعصوف، وھو في صفة الريح، .ن الريح تكون ((:)ھـ310 -(اذ قال الطبري 

  : يوم بارد، ويوم حار، .ن البرد والحرارة يكونان فيه، وكما قال الشاعر: فيه كما يقال

  مين ويوما شمسايْ يومين غَ 

  وكXXذلك فسXXره الطبرسXXي )7(...))غXXيم فيھمXXافوصXXف اليXXومين بXXالغيمين ، وانمXXا يكXXون ال 

  كما . وانما جعل العصف صفة لليوم يقع فيه.. ويوم عاصف شديد الريح((: بقوله )ھـ548-(

  . )8())...ليل نائم ، ويوم ماطر: يقال

                                                                                                                                       
  . 77ھود،  (1)
  .40: 18الرازي ، التفسير الكبير : ظ(2)
  . 10ا.نسان ،  (3)

  .669: 4الزمخشري ، الكشاف   (4)
  .169: 10الطبرسي، مجمع البيان : ظ (5)
  . 18ابراھيم ،  (6)
  .  ورد البيت دون عزو 235: 13ع البيان الطبري، جام (7)
  .52: 6الطبرسي، مجمع البيان  (8)
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XXظ ا. انXXاھر اللفXX5ل ظXXن خXXوم مXXب لليXXان ينسXXوم وان كXXف اليXXين ان وصXXد تبXXي  هاذن فقXXف

د كشفت عن ذلك تفسيرات المفسرين وذائقتھم الفنيXة فXي اسXتج5ء المعنى وصف لما يقع فيه، وق

حقيقة اسناد ذلك الوصف الXى اليXوم لتصXويره بXالعبوس والعصXوف فض5X عXن وصXفه بالعXذاب 

وخ5صة القول ان المفسرين كشفوا عXن ان ھXذه الع5قXة انمXا ھXي .. وا.حاطة، والعظمة، وا.لم

اشتملت عليه اقXوالھم مXن نقXل صXفة الشXيء الXى غيXره، او قائمة على اسناد الفعل الى زمانه بما 

  ... اضافة الشيء الى غيره، وھذا يحصل بقرينة عقلية تمنع ارادة ظاھر التركيب: قولھم

  . الع9قة المكانية -4

. أثXر للمكXان فXي ذلXك، وانمXا اعتبXر ((و  )1( ))ما بني للفاعل وأسند الى المكXان((: وھي

عقليXXا  مجXXازاغيXXره، فلمXXا اسXXند للمكXXان كXXان  الحقيقXXياليXXه، والعامXXل  المكXXان باعتبXXار ا.سXXناد

  .)2())بسببه

��3�'��ُـ��     ((: وكانت ھذه الع5قة ھي مدار تفسXيرات المفسXرين لقولXه تعXالى �� � B*�1ـ#��� �7 ��ـ� DـN�$��
�#>ِ.ـُ       � �# �ُ��'ـ�� � �Pَ�ْ!ـ� � �86َ+�!ـ� �1�IY 6َ<�ـgِ7 *ـ��= � #!َ� ��َ- �Y��8�������        gـ�َ� ���ـ���J ��ُ���ِ>ْ.ًـ� .َـ Iu�7ـ�'َQ � � *ـ� �� *��1!ـ�

���#F����\ ��!��& � #J�� ?u�7�!َ"#* ?����ْ<َ- ��!��& � #!َ��� ��!ِ$��Nَ+#* �bِ$ ��ُ6ُ-�� ُ:�9.َ ��* ��1.ِْ<#�(()3(  

الخبر عن ماء انھارھا انه جار تحت  -جل ثناؤه -انما اراد ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

شجارھا وغروسھا وثمارھا، . أنه جار تحت ارضھا .ن المXاء اذا كXان جاريXا تحXت ا�رض، ا

 jه ف5حظXا وبينXاتر بينھXف السXا ا. بكشXن فوقھXون مX4())..فيھا العي(  يXا. ان الطوس)- ـ460Xھ( 

لجXاري دون  حتھا مياه ا.نھار، .ن المXاء ھXوتجري من ت: فيه محذوف، .ن التقدير((: أن يرى

و. شك في ان تقدير المحذوف  )5())...نھار، غير انه بعرف ا.ستعمال سقط عنه اسم المجازا.

اء لم يصح لو لم يكن معنى ا.نھXار ھXو مجXرى المXاء . المX )ھـ460 -(المحذوف عند الطوسي 

، وھذا يدرك معناه من سياق اGية اذ . يمكن ان يجري النھر بل لذلك احتاج الى تقدير ماء جارٍ 

  ... ري ھو ماؤهان الذي يج

                                                
  .205: 3احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب5غية   (1)
  . 49محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د (2)
  . 25البقرة ،   (3)
  .195: 1الطبري ، جامع البيان  (4)
  .233 -232: 3الطوسي، التبيان  (5)
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صورة جري مياه ا.نھار، فض5 عن اصط5حه علXى  )ھـ538 -(وقد صور الزمخشري 

كيXف صXورة جXري ا.نھXار مXن تحتھXا؟ : فXان قلXت(: التركيب كونه من ا.سناد المجازي اذ قXال

لما جاء b تعالى بذكر الجنات مشفوعا بذكر ا.نھار الجارية من تحتھXا مسXوقين علXى : ... قلت

، واسناد الجXري ...ن واحد، كالشيئين . بد .حدھما من صاحبه، ولما قدمه على سائر نعوتھاقر

الع5قXة مXن وقXد عXد ھXذه  )1()بنو ف5ن يطؤھم الطريXق: الى ا.نھار من ا.سناد المجازي كقولھم

  . )2(طريق سائر ، ونھر جار: م5بسات الفعل كما يقال

: ستعمال الجري للنھر من التوسع في اللغة اذ قالفانه يرى ان ا )ھـ548 -(اما الطبرسي 

فXي حXين  )3())والنھر . يجري ا لماء فيه ويستعمل الجري فيه توسXعا .نXه موضXع الجXري.. ((

ان ((: الفعXXل تجXXري فيقXXولد.لXXة يسXXتقي معنXXى اGيXXة مXXن خ5XXل  )ھXXـ606 -(نجXXد ان الXXرازي 

  . )4())...اشارة الى ان الماء الجاري الطف من الراكد )تجري(

ونلحظ مما تقدم ان تفسXيرات المفسXرين تحمXل معھXا مفھXوم الع5قXة المكانيXة، اذ ان اسXناد 

الجري الى ا.نھار، وھي مجXرى المXاء أي مكانXه بمعنXى اسXناد الجXري الXى المكXان وھXو لغيXره 

مXا فل((: بفھم السXامع فXي تفسXيره لقولXه تعXالى )ھـ310 -(وھي ما يسميھا الطبري . بقرينة عقلية

فصل طالوت بالجنود قال ان b مبتليكم بنھر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني 

ا. من اغترف غرفة بيده فشربوا منه ا. قلي5 مXنھم فلمXا جXاوزه ھXو والXذين آمنXوا معXه قXالوا . 

غلبت فئة كثيرة طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انھم م5قوا b كم من فئة قليلة 

  . )5())باذن b وb مع الصابرين

، وانمXا هعائدة على النھر، والمعنXى لمXاء.. )فمن شرب منه(والھاء في قوله ... ((: اذ قال

ويؤكXد  )6())..اكتفاء بفھم السامع بذكر النھر، كذلك ان المراد بXه المXاء الXذي فيXه ءالما ذكرترك 

وھXو فXي المعنXى للمXاء ويقXال ... ((: لنھXر ھXو مXاؤه بقولXهان المXراد مXن ا )ھـ548 -(الطبرسي 

يXرى ان الXذي ازال اللXبس  )ھXـ606 -(ا. ان الXرازي  )7())شربت مXن نھXر كXذا ويXراد بXه المXاء

                                                
  .136 -135: 1الزمخشري ، الكشاف  1)(

  .91: 1ن .م: ظ (2)
  .92: 1الطبرسي ، مجمع البيان  (3)
  .55: 32الرازي، التفسير الكبير   (4)
  .249البقرة ،  (5)
  .739: 2الطبري، جامع البيان  (6)
  .114: 2الطبرسي، مجمع البيان  (7)
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اضاف الطعم والشXرب الXى المXاء ((: الذي قد يتبادر الى الذھن ھو اضافة الطعم والشرب اذ قال

  . )1()). الى النھر ازالة لذلك ا.بھام

��J#�� ((: وجود ا.نھار وع5قتھا بالماء في تفسيره لقوله تعالى )ھـ548 -(ويعلل الطبرسي 

7���Y =���ـَ: &��!�ـ     � �ُـ:� ���i'ـ��*�� �Y��7�'�i�� �:ُ� ��*�� �����!ْ�َ-�� �%������� ��!��& :َ���=�� �O��َP� �F�* g�����  ِ�� ��=ـ�َ< �

� َ:������ %�Nْj#� ِ���1Qْ����#7�5َ4َ+�� ٍ0��َX�� IY���� �q��َa %�& ��ِ� ����!�1�(()2( .  

وشق فيھا انھXارا تجXري فيھXا الميXاه ولXو. ا.نھXار لضXاع اكثXر الميXاه ولمXا : أي (: اذ قال

  . )3()امكن الشرب والسقي

 )ھXـ606 -(اذن فالنھر ھو الوعاء الحافظ للمXاء وھXو مكXان جريXه فيXه لXذلك فXان الXرازي 

إذ أن المXXراد ھXXو سXXي5ن مXXاء  )4(سXXال الXXوادي: جXXواز تسXXمية الشXXيء باسXXم ظرفXXه، كقXXولھميXXرى ب

  ...الوادي

  

  . الع9قة السببية -5

ان بدا العامل فيXه الفاعXل ولكXن التحقيXق (و  )5())ما بني للفاعل واسند الى السبب((: وھي

  . )6()يبدي خ5ف ذلك مام يوحي بطبيعة ارادة المجاز

5قة فXي تفسXيرات المفسXرين اذ ان الكثيXر مXن افعXال العبXاد وان نسXبت وقد كثرت ھذه الع
 b ذلك  -جل ثناؤه -اليھم ا. ان المسبب ھوXد، وكXل العبXبب لفعXي سXه ھXاذ ھو القادر وان ارادت

من كان ذا شأن فان عمله . يكون بيده بل بأمره وتتضح ھذه الع5قة في تفسير المفسXرين لقولXه 

                                                
  .181: 6الرازي ، التفسير الكبير  (1)
  .3الرعد،  (2)
  .6: 6الطبرسي، مجمع البيان   (3)
  .148: 15الرازي ، التفسير الكبير  : ظ (4)
  .205: 3احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب5غية  (5)
  .48محمد حسين الصغير ، اصول البيان العربي .د (6)
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�s*��1_� *��1ـ      &ََ� � 6َ((: تعالى %� ��ْ'ـ# �����#��9ـ� ) ��*ـ� �b � ���ـ� ��5�َـ� �C���*�� ْaِ� �C���*�� ��*�� � #!َ�َ+.َ �b���� ��5�َ�� � #J�ُ�ُ+ْX #b
? ����3 ?L��'�� �b���� ��ِ� ��1�S�H �M�w�$(()1( .  

، واخبXر فأضاف الرمي الى نبي b ، ثم نفXاه عنXه((: بقوله )ھـ310 -(اذ فسرھا الطبري 

مXن ھXو الموصXل المرمXي بXه الXى الXذين رمXوا بXه -عن نفسه انه ھو الرامXي، اذ كXان جXل ثنXاؤه 

قد علمXتم اضXافة b رمXي نبيXه : فيقال للمسلمين ما ذكرنا. المشركين ، والمسبب الرمية الرسول

سXبيبه المشركين الى نفسه بعد وصفه نبيه به واضافته اليه ذلXك فعXل واحXد كXان مXن b بت )ص(

 b وا.رسال، فما تنكرون ان يكون كذلك سائر افعال الخلق  القذف )ص(وتسديده، ومن رسول

مXXن b ا.نشXXاء وا.نجXXاز بالتسXXبيب ومXXن الخلXXق ا.كتسXXاب بXXالقوى؟ فلXXن يقولXXوا فXXي : المكتسXXبة

  . )2())احدھما قو. ا. الزموا في اGخر مثله

فأضاف الرمي الى b، .. ((: اذ قالتفسيره  ھذه الع5قة في )ھـ460 -(ويوضح الطوسي 

��   ((: لما كان بقدرته وارادته كقوله تعXالى � ���#��ـ# ان تكXون المشXيئة اسXندت )3())���َـ�q��َ� *�1�5ـ�

  )4())اليه، وھي ليوسف لما كانت بأمره وارادته

لعXرب فXي وھذه الع5قة المجازية التي كثرت في السباق القرآني فانھا ايضا ممXا تعارفتXه ا

Qُـ � -َ*��6َـb#   ((: وھXو يفسXر قولXه تعXالى )ھXـ310 -(ري بXك5مھا وشعر شعرائھا، وھXذه مXا رآه الط

#E�7�9.َْ
َ&(()5( .  

ھXXو الXXدافن الميXXت بيXXده،كما قXXال : صXXيره ذا قبXXر، والقXXابر )أقبXXره(يعنXXي بقولXXه ((: بقولXXه

  : ا.عشى

                                                
  .17ا.نفال ،  (1)
  .240: 9الطبري، جامع البيان  (2)
�,َ �����7+َ�f� g��E#(( 56يوسف،  (3).َ���� &�ـ         � ���#��ـ# ���َـ�q��َ� *�1�5ـ� ��Fَ�ـ�� #Eَ� �� �َ+�dـ�َ- ��*�7�* %�*ِ7ْ�َ- �b�6َ-��iْ��3 #E�S�( -َ�� ��41َ��1�ـ�� �7���* ��ِ�ـ:ِ    *�ْ
6َ � b# *ـ� ����1#����'ـ� ِO��َP� %

�#'�َ���� َR ِ���1�� �7iَْ�َ- ��5�َ�� �Eِ7�*َ- )�َ�3 ?~���َy #b������ �n��]��HَP���((.  

  .157: 6الطوسي، التبيان  (4)
  . 21عبس ،  (5)
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  )1(برِ ل الى قانقَ عاش ولم يُ     يتا الى نحرھا مَ  تْ اسندَ  لوْ 

ھو b الذي أمر عباده ان يقبروه بعد وفاته، فصيره ذا قبر، والعرب تقول  فيمXا : والمقبر

بترت ذنب البعير، وb ابتره، وعضبت قرن الثور، وb اعضبه، وطردت عني ف5نا، : ذكر لي

  . )2())وb اطرده، صيره طريدا

 )ھXـ310 -(ما يصXرح بXه الطبXري اذن فان امره سبحانه كان ھو المسبب ل5فعال ، وھو 

q� �َ'#��8ِـ%           (:(في تفسيره لقوله تعالى � �ِ�� aَ�ـ� F� *����6!ـ� ��O� $��ـ�َP� ِ% �A ����ـ�b �َ��ـ�� �#8ـ� ���H'ـ� ِ����QB )�َِ� �7ُrَـَ&

?7��F.َ IM�%�f �:ُ� )�َ�3 ��#J�� )6َ���'ْ��(()3( .  

له عليھا، فان الغيث احياھا باحيXاء b وذلك ان b اذا احيا ا.رض بغيث انز.. ((: اذ قال

  . )4())اياھا به، واذا احياھا الغيث، فان b ھو المحيي به

 b وXث ھXزول الغيXبب لنXا ا. ان المسXأي ان الغيث كان سببا في احياء ا.رض بعد موتھ

  .. جلت قدرته فنسب ا.حياء اليه وھو �مره بنزول الغيث

%     ((: فXي تفسXيره لقولXه تعXالى )ھXـ460 -(وھذا ما يؤكده الطوسي  �Y# &ـ� �N1#'ْ�� gِـ���� ���َـb# �ْ�<ـ�

ِ0�w�3َP�َ� ِ7�8�9�ْ�(()5(.  

مXات زيXد، ومXرض عمXرو، : كمXا قXالوا )الجXوار(وانما أجازوا اسناد الفعل الXى ((: اذ قال

سXير وأضاف ال.. وما اشبه ذلك في ما يضاف الفعل اليه اذ وجد منه، وان كان في الحقيقة لغيره

                                                
  . 139ا�عشى ، ديوانه  (1)
  .185مجاز القرآن : وھو تفسير ابي عبيدة في مجازه ظ 71 -71: 30الطبري، جامع البيان  (2)
  . 50الروم ،  (3)

  .50: 21الطبري، جامع البيان   4)(
  . 24الرحمن،  5)(
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  -جلت قدرته- أي ان السفن تجري بارادته  )1())ھا انما يكون بھبوب الريحاليه اتساعاً، .ن سير

  . بأن سيرلھا الريح

اذن فان كل فعل اسنده اليه سبحانه انما ھو بتسبيبه سبحانه ل5سباب وبذلك انصبت عنايXة 

: لقوله تعالى )ھـ538 -(في تفسير الزمخشري كما المفسرين في الكشف عن د..ت تلك اGيات 

))��X�f �O��َP� ��1ْXَX�f � ُQ(()2( .  

وقXXد عXXد ھXXذه الع5قXXة مXXن  )3())واسXXند الشXXق الXXى نفسXXه اسXXناد الفعXXل الXXى السXXبب((: اذ قXXال

و. يصح عرفا ان يكون ا.مير ھو القائم بعمليXة  )4(بني ا.مير المدينة: م5بسات الفعل كما يقال

  . سببا في قيام عملية البناء البناء، بل امره ھو كان

: فانه يكشف عن الغرض من ھذه الع5قة في تفسXيره لقولXه تعXالى )ھـ606 -(اما الرازي 

))          ��7 � ���i'ـ� ��-َ�ْـK�,َ *�ـ� ���Sـ'���M *�ـ��M &َـ
َ\�7��� $ِـ�b *ـ� �M� �M� $1ِـ��' ����Sـ� ��f��7�& �O��َP� � ُ5�َ :َ���= g�����  ��ِ>ْ.ًـ �Y

�wَ& � ُ5�َ ���#'�َ��6َ � ُ+�َْ-�� ��]��F�َ- �b���� ��ُ����>6َ(()5(   

وانما قال بأمره .نه سبحانه لما كان المجري لھا بالرياح نسب ذلك الXى امXره ..((: اذ قال

توسعا، .ن ذلك يفيد تعظيمه بأكثر مما يفيد لو اضافه الى فعله بناء علXى عXادة الملXوك فXي مثXل 

المبالغXة متحقXق فXي مسXألة تسXخيره ان غXرض  )ھـ606 -(ى الرازي وكذلك ير )6())ھذه اللفظة

انه تعالى اضاف ذلك التسخير الى امره .ن الملك ((:سبحانه للفلك من اGية المتقدمة ذاتھا اذ قال

 الفلXك مXن الجمXادات... العظيم قلما يوصف بأنه فعل وانما يقال فيXه انXه امXر بكXذا تعظيمXا لشXأنه

  . )7())...فتسخيرھا مجاز

                                                
  . 468: 9الطوسي، التبيان  1)(

  . 26عبس ،  (2)
  .704: 4الزمخشري، الكشاف  (3)
  .91: 1ن .م: ظ (4)
  .32ابراھيم ،  (5)
  .63: 23الرازي ، التفسير الكبير  (6)

  .128: 19ن .م )7(
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 b اXل وانمXادات . تفعXك ان الجمXاذن فان فعل الجمادات ھو ما توضحه ع5قة السببية ذل

��-َ\�7�=�ــ�C ((: سXXبحانه كXXان السXXبب فXXي تفعيلھXXا بمXXا يسXXببه لھXXا مXXن اسXXباب، كمXXا فXXي قولXXه تعXXالى

��!�َ�َXْQَ- #O��َP�(()1( .  

مXن بطونھXا الXى ظھورھXا واخXراج المXوتى ... (: فXي تفسXيره )ھXـ310 -(اذ قال الطبXري 

وھذا يعني ان ا.رض غير قادرة على ان تخرج الكامن  في  )2()بوحي b اليھا، واذنه لھا بذلك

  . )3(بقدرتهبطنھا من ا.ثقال ا. اذا احدث b فيھا الحركة 

الXى تجسXد ع5قXة السXببية فXي اGيXات التXي فيھXا لفXظ  المفسXرونفض5 عن ذلXك فقXد فطXن 


Jَ# � $ِـ�8�ْ�DU      ((: نھا انما حصلت بتسXبيب منXه سXبحانه كمXا فXي قولXه. )الزيادة( q� َ�9ـ� # �Xَُـ�W 3�َ��ـ� َ�8ـ�

^�F#J � #J�َ��]ِ<�� � ِ!D$�7ِ$ ��#1�*B ٌA��+ْ�& � #!��ِ�(()4( وكذلك قوله تعالى :))     ِ:�ِـ9�� � �� 3ـ�WF ��2ـ� ��� �4ََـ#7������

� pَ��&َ ��$�َ��3 � #J�َ��]ِ< �b�������#F�Sْ4#� ��ُ��َ� ��'ِ$ ِl�َ����(()5( وقوله تعالى :))   ��� �# �ِ�� ��1ـ�� �,َ �َ!# � ��1ـ�َ. �������

ُ:������ْ� � ������ #b���� ��1#9�S�H ��ُ��َ.�� �ً���|ِ� � #J�]��K&َ � #J���N�\�َ& � ُ5�َ ��#��'�= �F.َ(()6( .  

اضمر المصدر في الفعل، واسXند الفعXل اليXه، زادھم فوق قول الناس لھم ايمانا : اذ المعنى

4ُُ����((كما قال � �Rِ� � #J�]�َ< �  . ))1.أي ما زادھم مجيء النذير، والمعنى ازدادوا عند دعائه 7(())*�

  . )1(.دعائه

                                                
  .2الزلزال،  (1)
  .322: 30الطبري، جامع البيان  (2)
  .357الجرجاني، عبد القاھر، اسرار الب5غة : ظ (3)
  . 13الكھف ،  (4)
  .88 النحل، (5)
  .173آل عمران ،  (6)
�(( 42فاطر ،  (7)�= ��'�َ&َ ِ �*ُ
�ْ� �̂F�Hِ� ��* �̂F�Jَ- �ُ��ُ5��َ� ?7���َ� � #J�M��= ��eَ� � ِ!����'��َ- �F�!�= �b����ِ$ ��#'�S.َْ-������ُ4ُ� �Rِ� � #J�]�َ< ��* ?7���َ� � #J�M((.  
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%  ((: وقد اجمع المفسرون على ان ھذه الزيادة انما كانت بتسببية سبحانه في قوله تعXالى &ـ�

 � #J�]��K&َ ?O�7�* � ِ!ِ$�ُ�ُ.���#$��ْ5�� ��ُ��َ� ��'ِ$ ? ���َ- ?l�َ��3 � #!َ��� �ً��7�* #b����(()2(   

بھا  ان المنافقين كانوا كلما انزل b آية او سورة كفروا.. ((: )ھـ460 -(اذ قال الطوسي 

لمXا  )فXزادھم b مرضXا(: فازدادوا بذلك كفرا الى كفرھم وشXكا الXى شXكھم، فجXاز لXذلك ان يقXال

��Y# .َـ��*�%     ((: ومثل ذلك قوله حكايXة عXن نXوح: مرضا عند نزول اGيةازدادوا ھم  ��Dl �ِ��ـ% [�3ـ� َ,�.َـ

 �����!َ��� �w���َ  *�����7�& �Rِ� %�;��3#] � #J�]ِK�� � �َ&َ(()3( فرارا عند دعائه، ومثل قوله وھم الذين ازدادوا :

))� ِ!�S�=ِ� )�َِ� ��S�=ِ� � #!ْ6�]��K&َ(()4(   يةوانماG5(..))اراد أنھم ازدادوا عند نزول ا( .  

انه كلمXا انXزل علXى رسXوله .. ((: زيادة المرض ھذه بقوله )ھـ538 -(وفسر الزمخشري 

الوحي فسمعوه كفروا به فازدادوا كفرا الى كفرھم، فكأن b ھXو الXذي زادھXم مXا ازدادوه اسXنادا 

لكونھXا  ))فXزادتھم رجسXا الXى رجسXھم((: للفعل الى المسبب له، كما اسنده الى السXورة فXي قولXه

  . )6()...)سببا

ان معنXاه ازدادوا ((: قولXه )ھXـ548 -(ومن ا.وجه التفسيرية لھذه الزيXادة عنXد الطبرسXي 

شكا عندما زاد b من البيان باGيات والحجج ا. انه لما حصل ذلXك عنXد فعلXه نسXب اليXه كقولXه 

 )ع(لما ازدادوا فXرارا عنXد دعXاء نXوح  ))ئي ا. فرارالم يزدھم دعا((: )ع(تعالى في قصة نوح 

اGيXات لXم  ))واما الذين في قلوبھم مXرض فXزادتھم رجسXا الXى رجسXھم((: نسب اليه وكذلك قوله

  . )7())..تزدھم رجسا وانما ازدادوا رجسا عندھا

                                                                                                                                       
  . 73 -72: 1الطوسي، التبيان : ظ (1)
  .10قرة ، الب (2)
  . 6 - 5نوح ،  (3)
#7���(( 125التوبة ،  (4)�&�َ� � #J�� ��ُ6��*�� � ِ!�S�=ِ� )�َِ� ��S�=ِ� � #!6ْ�]��K&َ ?O�7�* � ِ!ِ$�ُ�ُ. %�& ������� ��*َ-��((.  

  .73 - 72: 1الطوسي، التبيان  (5)
  .99: 1الزمخشري ، الكشاف  (6)
  .69: 1الطبرسي، مجمع البيان  (7)
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سXXبب ازديXXاد ...((: ھXXو )ھXXـ606 -(فXXي حXXين كانXXت سXXبب زيXXادة المXXرض عنXXد الXXرازي 

: وقXXال.. والسXXورة لXXم تفعXXل ذلXXك ))فXXزادتھم رجسXXا الXXى رجسXXھم((: فھXXو كقولXXه تعXXالىالتكXXاليف 

))%D1�+ْ4َ6 َR�� %�� ��َ�;ْ� ُ,�ُX�� ��* � #!�1�*��ان لXم يXأذن لXه لXم يفتنXه، ولكنXه كXان  )عليه الس5Xم)والنبي  1(())

�1   ((يفتتن عند خروجه فنسبت الفتنة اليه وقXال  ��َ���Kِ�ـF��� �َـ����i *ـ�       ���ًـ��ْjُ[ �q Dـ$�� � q� *ـ� � -ُ�ـKِ,َ �َِ��ـ� !# � *ـ�

��7ْ4ُ���4ُُ����)): وقال (()2(� �Rِ� � #J�]�َ< ��* ?7����َ � #J�M��= ��'َ�&َ((..(()3( .  

اذن تعXXددت اسXXباب الزيXXادة لمXXرض المشXXركين عنXXد المفسXXرين فمXXنھم مXXن قXXال عنXXد نXXزول 

Xا السورة ومنھم من قال عند سماع الوحي ومنھم مXاءت بھXي جXات التXة والبينXبب ا�دلXال بسXن ق

فزادھم (: السورة ومنھم من قال بسبب ازدياد التكاليف وكل ھذه ا.سباب ھي تأويل  لقوله تعالى

  .ونفي نسبة الزيادة اليه سبحانه اذ يتعالى عن ذلك علوا كبيرا )b مرضا

�  ((: ه لقولXه تعXالىيقف الموقف ذاته عند تفسXير )ھـ606-(فض5 عن ذلك فان الرازي  �ِ��'ـ�

        �ــ ًَ��ــ � �ِ|� #!ْ6�]�َ< #bــ ُ6��B � ِ!ــ�� �َ�3 �Cــ ����ُ6 �َaِ���ــ�$#!# �  ُ�ُ. �Cــ �َِ=�� #bــ ــ7� ���� ��ُa �َaِ� �ــ��� ــ��� ��� #1�*�s#'ْ��   � ِــ!D$��ــ(  �َ�3��

���ُ�����+َ��(()4( .  

ي ا.يمXان، فXي ظاھره مشعر بان تلك اGيات ھي المؤثرة في حصXول الزيXادة فX((: اذ قال

ا.يمان وليس ا.مر كذلك، .ن نفس تلك اGيات . توجب  الزيادة، بل ان كان و. بXد فالموجXب 

                                                
�&�7ِ(( 49التوبة ،  (1)َ5�ْ�ِ$ ٌA"َ��8#'َ� � �1�!�= ��ِ��� ��ُ"َX�� �A�1ْ+�4�ْ� %�& َRَ- %D1�+ْ46َ َR�� %�� ��َ�ْ;� ُ,�ُX�� ��* � #!�1�*����(( .  

وقالت اليھود يد b مغلولة غلت ايديھم ولعنوا بما قالوا بXل يXداه مبسXوطتان ينفXق كيXف يشXاء (( 64المائدة ،  (2)
يزيدن كثيرا منھم ما انزل من ربك طغيانا وكفرا والقينا بيXنھم العXداوة والبغضXاء الXى يXوم القيامXة كلمXا اوقXدوا ول

  .))أھا b ويسعون في ا.رض فسادا وb . يحب المفسدينفنارا للحرب اط
  .65: 2الرازي ، التفسير الكبير  (3)
  .2ا.نفال ،  (4)
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  . )1())"وb اعلم"ھو سماع تلك اGيات او معرفة تلك اGيات توجد زيادة في المعرفة والتصديق 

لى اسناد الفعل تھدف ا  التياذن ھي اسباب لصرف اللفظ عن ظاھره وقيام ع5قة السببية 

  .. الى سببه بقصدھا

  . الع9قة المصدرية -6

قرينXXXة مانعXXXة مXXXن ا.سXXXناد ((مXXXع  )2())مXXXا بنXXXي للفاعXXXل وأسXXXند الXXXى المصXXXدر((: وھXXXي 

  . )3())الحقيقي

في تفسيره لقوله  )الوصف بالمصدر(على ھذه الع5قة اسم  )ھـ310 -(وقد اطلق الطبري 

��-َ��+ُ � �ِ�� -9�2َ�((: تعالىَ- ْ:ُ.I_���* IM��'ِ$ � ُ5��6ْ
�� ��'&َ �����َy � ُ�#���* �V(()4( .  

ليلة عم،يراد : وقيل غورا فوصف الماء بالمصدر كما يقال.. غائرا . تناله الد.ء(: اذ قال

فوضع الغور وھو مصدر مكان الغائر، ... ((: قائ5 -في موضع آخر -ثم يضيف   )5()ليلة عامة

  : كما قال الشاعر

  )6(مقلدة اعنتھا صفونا    ده نوحا عليهتظل جيا

  )7())....بمعنى نائحة 

الوصXف (و... المجازيXةھXذه الع5قXة أي أنه عد اشعار العرب مصدرا من مصادر توثيXق 

الغرض منھا فXي تفسXيره  على ھذه الع5قة ايضا وحدد )ھـ460-(اسم أطلقه الطوسي  )بالمصدر

                                                
  .120: 15الرازي ، التفسير الكبير  (1)
  .204: 3احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب5غية  (2)
  .50محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي، .د (3)
  .30الملك،  (4)
  .18، 17: 29الطبري، جامع البيان  (5)
  .تركنا الخيل عاكفة عليه     مقلدة اعنتھا صفونا: ويروى البيت 57عمر بن كلثوم، ديوانه  (6)
  . 304-303مجاز القرآن : وقد ذكر ابو عبيدة ھذا المعنى ظ 288: 15مع البيان الطبري، جا (7)
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�� 3��b����'َ. )�َ ((: لقوله تعالى#M��=��7�9? =�'��ـ:ٌ      ��7 َ&�ـ� 5ُ � -َ*ـ� �,َ $�ْ: ����َ- � ُ5�َ �C�َ�Sُ4ـ#َ. ٍl��َ� ٍ0�Fِ$

���ُ4��6َ ��* )�َ�3 #����+َ�S#'�ْ� #b������(()1( .  

ا. انXXه وصXXف فXXي المصXXدر ، وتقXXديره بXXدم ذي .. مكXXذوب فيXXه  )كXXذب(ومعنXXى ((: اذ قXXال

ويبدو لي ان وصف الدم بالكذب انمXا  )2())كذب، لكن اذا بولغ في الصفة اجري على ھذه الصفة

عندما كذبوا علXى ابXيھم بالXدم او. اذ لXم يكXن دم يوسXف  )ع(اريد به كشف ما فعل اخوة يوسف 

لوصXف بالمصXدر ا�ثXر البXالغ لبزعمھم اكلXه الXذئب، فكXان  )ع(وفيما جرى �خيھم يوسف  )ع(

، والبحXXث عXن المبالغXXة فXXي فXي تأديXXة ھXذا المعنXXى، وكشXف لمXXا جXاء بXXه سXXياق اGيXة مXXن مبالغXة 

  .. وقد حققه المفسرون )3(المعنى انما ھو عمل الب5غيين

ھXذه الع5قXة مXن م5بسXات الفعXل كمXا فXي قXولھم ذيXل ذائXل،  )ھXـ538 -(عد الزمخشري و

�b   ((: فض5 عن كونھا مدار تفسيره لقوله تعالى )4(وشعر شاعر ���ـ�ِ$ �� � B*�1ـ#��� � �ْ�'#�s*�1#��� ��ـ��'��ِ�   �bـ���#�����

���e�َــ ُ- �q�َ�ُ��aْ
���aَِ� �َــ��ُ�� *���ــb# 3�َ�ــ( -َ*�ــ7ٍ =�ــ�*�Lٍ َ�ــ � ��ــ�Jْ�H ��#9�+�ــ( ���Sــ+َ
�aْ�E�ُ# �ِ�� ���ــ���� ���Sــ+َ �bــ����q� ���ــ���� �#�s*�1#ــ��� $ِ

ــ�1    ــCeْ� *ـ� ــ� fـ� ــ
aَْ�� ��'ـ� ــ
ْ��!ِ � &َـ ــ9���f ِcـ� ــ+َ
َaْ�m�َُ ��ـ ــaِoَ� ��ـ� ــ����b &َـ ���ـ#��  ?�ــ� ــb� 4َyُـ ــb� �ِ�� ���ـ� �����ـــ+�7�4ْjَ �َ!#ـــ � ���ـ� � #!

? ��H��(()5( .  

                                                
  .18يوسف،   (1)
  .111: 6الطوسي، التبيان (2)
  .97عبد القادر حسين ، فن الب5غة : ظ (3)
  .91: 1الزمخشري، الكشاف : ظ (4)
  .62النور ،  (5)
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وا�مر الجامع، الذي يجمع له الناس، فوصف ا.مر بالجمع على سبيل المجXاز، ((: اذ قال

بأنھXا  )ھXـ548 -(وقد عرفھXا الطبرسXي  )1())...وذلك نحو مقاتلة عدو، او تشاور في خطب مھم

�[�pٌ((: في تفسيره لقوله تعالىوضع ا.سم موضع المصدر ���َ ���#F�3�ُ6 ��'��ِ�(()2( .  

وذلXك .فXادة  )3()).. أي صدق . بد من كونه فھXو اسXم وضXع موضXع المصXدر((: اذ قال

  . )4(غرض المبالغة

: فقXXXد كانXXXت ھXXXذه الع5قXXة مXXXن ا.وجXXXه التفسXXXيرية لقولXXXه تعXXXالى )ھXXXـ606 -(امXXا الXXXرازي 

))���َ #b���� َm�7#��1������K�ِK�3 ��7(()5( .  

ك5Xم صXادق : وصف النصر بما يوصف به المنصور اسنادا مجازيا يقال له... ((: اذ قال

� �d�6َـ�ُ��      ((: وكذلك تفسيره لقوله تعالى )6())...كما يقال له متكلم صادق��� ����ـ� #����# ��dَْـ�DFـ�� �b -Rََ ���ـ�

 � #J#F#9���َ ��* �M�������َ- �b���#] ��*  �bِ�� ����ـ� �4ُـ����+َْd�� �b��& � #J ��* %�& � #!�1���$ # ُ5�8�� �b���� ��ِ� )َ4ْ�ُ< �b���� )�َِ� �َ��#$D7َX#��� �Rِ� 

?���4َ� ?l�a�َ� ��#J ��* g�F�!�� َR(()7( .  

والخXXالص والمخلXXص واحXXد ا. انXXه وصXXف الXXدين بصXXفة صXXاحبه علXXى ا.سXXناد ((: اذ قXXال

  . )8())....ھم شعر شاعرالمجازي كقول

اذن فع5قة المصدرية ھي وضع المصدر موضع الصفة .فXادة المبالغXة فXي اداء المعنXى، 

وھXXو مXXا كشXXف عنXXه المفسXXرون فXXي تفسXXيرھم GيXXات القXXرآن الكXXريم، بمXXا يكشXXف عXXن بXXراعتھم 

                                                
  .264: 3الزمخشري ، الكشاف  (1)
  .5الذاريات ،  (2)
  .194: 9برسي، مجمع البيان الط (3)
  .196: 28الرازي ، التفسير الكبير، : ظ (4)
  .3الفتح ،  (5)
  .69: 28الرازي ، التفسير الكبير  (6)
  .3الزمر،  (7)
: 4الزمخشXري ، الكشXاف : وھو نص الزمخشري وقد نسXبه الXرازي؛ ظ 241: 26الرازي ، التفسير الكبير  (8)

113.  
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ن د.لXة ومھارتھم ومقدرتھم الب5غية في تحديد ع5قات المجاز العقلي بكل مھارة وتذوق في تبيا

التفسXير اخXذ ينمXو ويتضXخم ((: قXول القائXل بXأن يخطXىءالنص القرآني وفق تلXك الع5قXات، بمXا 

ابتداء من اواخر القرن الثاني، ولكن بد. من ان يبحث عن الجمال الفنXي فXي القXرآن أخXذ يغXرق 

وبXذلك ضXاعت الفرصXة التXي كانXت مھيXأة للمفسXرين لرسXم .. في مباحث فقھيXة وجدليXة ونحويXة

  )1())صورة واضحة للجمال الفني في القرآن

اراء ب5غية اظھرت ب5غXة الXنص القرآنXي  -كما تبين -ليس ذلك فحسب بل ان للمفسرين 

بكل مقوماته الفنية الجمالية بما يعدھم ب5غيون من الطراز ا�ول فض5 عن كونھم مفسرين حتى 

لتنXاولھم آيXات .. واقامXة دعائمھXا التي اسھمت بنصيب وافر في نشXأة الب5غXة(عدوا من الطوائف

القرآن الكريم ، وابرازما فيھا من جمال فني، وروعة أخاذة حتXى نXرى علمXاء الب5غXة فيمXا بعXد 

  . )2())بھايستشھدون في قواعدھم الب5غية بامثلة من القرآن سبقھم اليھا المفسرون في ا.ستشھاد 

  . )2())بھا

  

  المجاز المرسل وع9قاته عند المفسرين

 -(د بعض المفسرين تقسيم المجXاز الXى اقسXام كمXا فعXل عبXد القXاھر الجرجXاني لم يدر بخل

فXي ا.ثبXات فھXو متلقXى مXن  ]المجXاز[اذا وقXع ... ((: الذي قسم المجاز الى نXوعين ھمXا )ھـ471

بل كانوا يذكرون الع5قات المجازية دون  )3())العقل واذا عرض في المثبت فھو متلقى من اللغة

ع5قات في اطار قسم معين من تلك ا.قسام، ھدفھم من ذلك ابراز الب5غXة دون ان يضعوا تلك ال

القرآنية، وصيغھا التعبيرية ، والكشف عما يؤديه المجاز من خدمة في احتواء الطاقات التعبيرية 

  . الكامنة في سياق النص القرآني

                                                
  .24في القرآن  سيد قطب، التصوير الفني (1)
  .42عبد القادر حسين، اثر النحاة في البحث الب5غي،  (2)
  .345 -344الجرجاني ، عبد القاھر ، اسرار الب5غة  (3)
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سXيمات ومXن تبعXه قXد عنXوا عنايXة فXا ئقXة بتلXك التق )ھXـ538 -(في حXين نجXد الزمخشXري 

� ((: اساسا له، ونلحظ ذلك في تفسيره لقوله تعالى )ھـ471 -(متخذا من تقسيم عبد القاھر ������ ��ِ�

���#!�'���� � #!َ& � #!َ���'�3َ- � #!َ� ��1��َ< �u�7�\��ِ$ ���#1�*�s#� َR(()1( .  

علXم البيXان،  مجXاز، ولXه طريقXان فXي -عXز وجXل -الXى b  ]التXزيين[واسناد .. ((: اذ قال

مXXXXن المجXXXXاز  ان يكXXXXون: أن يكXXXXون مXXXXن المجXXXXاز الXXXXذي يسXXXXمى ا.سXXXXتعارة، والثXXXXاني: أحXXXXدھما

لذلك عد واحXدا مXن اولئXك الXذين دفعXوا بمجXازات القXرآن الXى مرحلXة التأصXيل،  )2())...الحكمي

  . )3(.وبلغوا به شوطا الى قمة التأھيل

لXم  التXي كXل قسXم منھمXا ع5قاتXهبذلك التقسXيم فأضXاف ل )ھـ538 -(وقد تميز الزمخشري 

واذا كXان  -كما سيأتي -يكن قد تطرق اليھا احد قبله، فتفرد بھذا السبق ا.بداعي لع5قات المجاز 

قد عد مجاز المفردة من اقسام المجاز اللغوي ذلك .ن المجاز المرسل لم  )ھـ471 -(عبد القاھر 

  )4(.يكن قد اصطلح عليه

و  )5())ين ما استعمل فيXه ومXا وضXع لXه م5بسXة غيXر التشXبيهب ع5قته ما كانت((: ومعناه

  . )6())..تسميته بالمرسل نابعة من كونه غير مرتبط بقيود((

  

  . ع9قات المجاز المرسل عند المفسرين

في تحلXيلھم الXنص القرآنXي، وتحديXد ابعXاده بكXل دقXة وتامXل بمXا  المفسرينتجسدت براعة 

  : النحو اGتي ينسجم وع5قات المجاز المرسل على

                                                
  . 4النمل ،  (1)
  .353: 3الزمخشري، الكشاف  (2)
  .22محمد حسين الصغير ، مجاز القرآن . د (3)
. ((: الXى القXول )الب5غة القرآنية في تفسXير الزمخشXري(يذھب الدكتور محمد حسنين ابو موسى في كتابه   (4)

: وأيضXXا؛ ظ 441، ص))اعXXرف احXXدا ذكXXر ھXXذا ا.صXXط5ح لھXXذا اللXXون مXXن التجXXوز قبXXل ابXXي يعقXXوب السXXكاكي
  .145 -144محمد حسين الصغير ، مجاز القرآن .د

  .205: 3احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب5غية  (5)
  .50، اصول البيان العربي محمد حسين الصغير . د (6)
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  : الع9قة السببية -1

  )2())تسمية المسبب باسم السبب((أو ھي )1())ان يطلق لفظ السبب ويراد المسبب((: وھي

وقد ذكرھا المفسرون كلھم تقريبا لما لھا من دور في كشف د.لة النص القرآني، اذ كانت 

� B*�  ((: مدار تفسير المفسرين لقولXه تعXالى��� � ��ـ� �-َ�W!ـ���       ���ُ�ُ�ْ
 ��ِ َ��ـ� ����9�JW7ـ� ِ�� � �9�HَPـ� �� �ِ�� �َـ����i *ـ� 1ـ#

         ُX�41#� َR�� Aَ �����4ْ`ـ� �~�Jـ���� ���#K �����ـ���� ��1ْ5ـ� �b 9ِ�:ِ ���ـ� � �ـ� ��� 3ـ�WF �����ـ# ِ: �]ـ��9�ْ�ِ$ ِ���1�� َ,����*َ-     �b9ِ�:ِ ����ـ % �ـ� � &ـ� ��َ!ـ�

ٍ ���َ- ٍl�َ���ِ$ � #J�7DN�9&َ(()3(   

يأكلون اموال الناس من الطعام فكأنھم يأكلون ا.موال، ... ((: )ھـ460 -(اذ قال الطوسي 

  : .نھا من المأكول ، كما قال الشاعر

  ينالون خيرا بعد أكلھم الماء      ذر اGكلين الماء لوما فما أرى 

  )4( ))ثمن الماء: أي

يأكلون متاع امXوال ... ((: لهبالرؤية التفسيرية ذاتھا بقو )ھـ548 -(ويتفق معه الطبرسي 

ذر : النXXXاس مXXXن الطعXXXام، فكXXXأنھم يXXXأكلون ا�مXXXوال .نھXXXا ثمXXXن المXXXأكول، كمXXXا قXXXال الشXXXاعر

  . )G....(()5كلينا

وذلXك : كXان يعنXى بظXاھر الXنص القرآنXي فانXه قXد فسXرھا قXائ5 )ھـ310 -(و�ن الطبري 

  )6(.حريفھم كتاب bبأخذ  الحكام الرشا في احكامھم كما يأخذون الثمن القليل لت

وتتضح السببية في ھذه اGية لما نلحظه فيھا من م5زمة بين السبب والمسبب بين المأكول 

وبين المال فذكر المال الذي ھو سبب للمأكول واكتفى به عن ذكر المسبب وھو المأكول . سيما 

                                                
  .208: 3احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب5غية  (1)
  .53محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي . د (2)
  .34التوبة ،  (3)
  . ورد البيت دون عزو 210:  5الطوسي، التبيان  (4)
  . ورد البيت دون عزو. 34 - 33: 5الطبرسي، مجمع البيان  (5)
  .134: 10، جامع البيان  الطبري: ظ (6)
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 )ھXـ392 -(جنXي وان قول الشاعر الXذي ورد فXي تفسXيراتھم يؤكXد ھXذه الع5قXة فقXد شXرحه ابXن 

، فيشترون بثمنه مXا يأكلونXه فXاكتفى بXذكر المXاء الXذي ھXو الماء يريد قوما كانوا يبيعون((: بقوله

 )2())بالسXXبب مXXن المسXXببا.كتفXXاء ((وعXXد ذلXXك مXXن بXXاب  )1())سXبب المXXأكول دون ذكXXر المXXأكول

ع5قXة عنXد اكثXر من مصادر الد.لة المجازيXة لھXذه ال -ھذا  -فض5 عن ذلك فقد عد قول الشاعر 

  . )3(الب5غيين

: ايضXXا الXXى ان ھXXذه الع5قXXة متحققXXة فXXي قولXXه تعXXالى  )ھXXـ460 -(وقXXد فطXXن الطوسXXي 

))�'����r�� )�َ�3 �Rِ� ������F#3 �wَ& ����!َ+�� ��ِoَ& �b���� #�DF�� ���ُ5���� ٌA�1+ْ�& ���ُ56َ َR )�+�H � #J�ُ��6�َ.���_(()4( .  

وسمي القتل عدوانا مجXازا مXن حيXث كXان عقوبXة علXى ... 5 قتل عليھم، ف: أي ((ومعناه 

�b  ((: العدوان، والظلم، كما قال �� 3�َ��ـ�#F�3+َـ�َ& � ُ5���َ�3 ^�F+َ�3� ��))   IAeَD: وكمXا قXال (()5(&َ'� K��M# �ـ� ��=ـ�

��!ُ�iْ�* ٌAeَD���(()6( ... 7())....زدواج الك5موحسن ذلك( .  

ية ليست سيئة كا.ولى وانما ھي مجازاة عنھا وكذا أمر ا.عتداء الثXاني أي ان السيئة الثان

أي ان ھنXXاك  )8())سXXمي جXXزاء ا.عتXXداء اعتXXداء .نXXه مسXXبب عXXن ا.عتXXداء((لXXيس حقيقXXة وانمXXا 

قتXXل لم5زمXXة بXXين الشXXرط وجزائXXه كمXXا ان ھنXXاك م5زمXXة بXXين السXXبب ومسXXببه، فالعXXدوان سXXبب ل

  . جزاء لذاك، وذاك شرط لھذاوالقتل مسبب عن العدوان فھذا 

قبXXل غيXXره مXXن الب5غيXXين  )ھXXـ460 -(اذن فھXXذه رؤيXXة ب5غيXXة قXXد سXXبق اليھXXا الطوسXXي 

  .. وغيره )ھـ739 -(كالقزويني 

                                                
  .173: 3ابن جني ، الخصائص  (1)
  .173: 3ن .م (2)
  .43 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب5غيا : ظ (3)
  .193البقرة ،  (4)
��3(( 194البقرة ،  (5)&َ � ُ5��َ��3 �̂Fَ+�3� ��'&َ ?�����. #Y��*#7#8�ْ��� ِ0��7�8ْ�� ِ7�!�N��ِ$ #0��7�8�ْ� #7�!�N�� �b���� ��َ- ��#'َ��3��� �b���� ��ُX�6��� � ُ5��َ��3 �̂Fَ+�3� ��* ِ:iْ�'ِ$ �b��َ��3 ��#Fَ+

�_�X�+#'ْ�� �L�* �b����((.  

���'�_�(( 40الشورى ،   (6)�r�� W~�8#� َR #b��ِ� �b���� )�َ�3 #E#7�=َ
َ& �Vَ��2َ-�� �َ4�3 ��'َ& ��!ُ�iْ�* ٌAeَD��� IAeَD��� #M��K�=��((.  

  .148: 2الطوسي، التبيان  (7)
  .272القزويني ، ا.يضاح في علوم الب5غة،  (8)
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ا.سXتغناء بالسXبب عXن المسXبب : فانه قد عرف ھذه الع5قة بXـ )ھـ538 -(أما الزمخشري 

���ِ�� �Xَ& َm�#$��َ5#َ((: في تفسيره لقوله تعالى#��#*ُ
ْ�� #L�=�7ُ6 �b���� )�َِ��� �q���9.َ ��* ٌ:#�#� �C�$��ُ� �F(()1( .  

فقXد كXXذبت رسXل مXXن (وان يكXذبوك فتXXأس بتكXذيب الرسXXل مXن قبلXك، فوضXXع .. ((: اذ قXال

  . )2())بالتكذيب عن التأسي: لسبب عن المسبب، أعنيفتأس، استغناء با: موضع )قبلك

XXو ا.يجXXة ھXذه الع5قXXن ھXXرض مXري والغXXك الزمخشXXن ذلXف عXXا كشXXار كمXاز وا.ختص)- 

%      ((: عند تفسيره لقوله تعالى )ھـ538 �ِ��ـ� &ـ��َQ �C1ُـ� � ��,َ 3�َ���!ِ � �ْ��#'#ـ#7 ��*ـ��َ"+َ&َ �ً��#7ُ. �َ�ْ
�N�َ- ��1�5�َ��

�_�����7#* ��1ُ� ��1�5�َ�� ��1�6���B � ِ!���َ�3 ��ُ�ْ+6َ ����F�* ِ:�Jَ-(()3(   

سبب  فذكروما كنت شاھدا لموسى وما جرى عليه، ولكنا اوحينا اليك : نه قالكأ((: اذ قال

الXXXXوحي الXXXXذي ھXXXXو اطالXXXXة الفتXXXXرة؛ ودل بXXXXه علXXXXى المسXXXXبب علXXXXى عXXXXادة b عXXXXز وجXXXXل فXXXXي 

  . )4())..اختصاراته

تسXمية المسXبب باسXم السXبب عنXد تفسXيره لقولXه : فقد عرفھا بقولXه )ھـ606 -(اما الرازي 

��� ��((: تعالىَ�َ-          �0�F1#ـ�� -َ�� �َ!ـ# � .َـ�*B ���� �7 ��ـ� DـN�$�� ��� :ٍ *�ـ�1!# � -َ�� -َ�ْـ���� ��1ـ� � �ِ�َـ( ��=ـ#�1���H��َ- ��َ- ��9�>�3 ِ���1� 

?_ِ9#* ?7�H��Sَ� �َ��J ��ِ� ���#7�&�َ5�ْ� َ,�َ. � ِ!D$�� �F�1�3 Ip�F�2(()5( .  

عاني، ان السXعي والسXبق . يحصXل ان السبب في اط5ق لفظ القدم على ھذه الم((: اذ قال

  . )6())...باليد طى.نھا تع ا. بالقدم، فسمى المسبب باسم السبب كما سميت النعمة يداً 

                                                
  .4فاطر ،  (1)
  .608: 3الزمخشري، الكشاف  (2)
  .45القصص،  (3)
  .422 -421: 3الزمخشري، الكشاف  (4)
  .2يونس،  (5)
  .7: 17الرازي ، التفسير الكبير  (6)
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XXذا - هوتعريفXXدثين  -ھXXين المحXXات الب5غيXXا لتعريفXXار منطلقXXات  )1(صXXذه التعريفXXي ھXXوتلتق

رآنيXXة لXXذلك عXXدھا بكونھXXا ذكXXر السXXبب `رادة  المسXXبب، وھXXي كثيXXرة الXXدوران فXXي النصXXوص الق

  ...والغرض منھا ا.يجاز وا.ختصار )2(من المجاز المشھور )ھـ606 -(الرازي 

قXد كشXف عXن ثXراء الXنص القرآنXي وب5غتXه  )ھXـ606 -(ليس ذلك فحسب بل ان الXرازي 

 -ََ� � 76َ�q�ُْ4ْ�� ��َ- ^�((: العالية، بما تضمنه من سبب ومسبب في سياق واحد في تفسيره لقوله تعالى

ٍ��ُ5�f ٍ���9�2 �:ُ5�� IY���� �q��َa %�& ��ِ� �b�6���B ��* � ُ5��ِ7#��� �b���� �A�'���1ِ$ ِ7�8�9�ْ� %�& gِ7�>6َ(()3( .  

اشارة الى المسبب وقوله  ))الفلك تجري((: واشار الى السبب والمسبب فقوله.. ((: اذ قال

))b اشارة الى السبب أي الى الريح الت ))بنعمتb بب  )4())...ي ھي بأمرXي سXأي ان الريح ھ

جريان الفلك في البحر، فقدم سبحانه جريان الفلك وھي المسبب على الريح التXي ھXي سXبب ھXذا 

الجريXXان فXXي نمXXوذج مXXن الصXXياغة القرآنيXXة المتفXXردة كشXXف عنھXXا المفسXXرون قبXXل غيXXرھم مXXن 

  ... الب5غيين

  . الع9قة المسببية -2

تسXXXمية السXXXبب باسXXXم ((: أو ھXXXي )5())المسXXXبب واريXXXد السXXXبب ان يXXXذكر لفXXXظ((: وھXXXي

  . )6())..المسبب

� -َ�ـK�,َ ����ـb#      ((: وھي مدار رؤية المفسرين في تفسيرھم لقوله تعالى ��*ـ� ِ�� �����1!ـ� ِ: ���\�+�w��v �����ـ�

� ���ِ7��6َ�� ��!�6���* �F���$ �O��َP� �bِ$ ����Hَ
َ& Ipْ<ِ� ��* �M��'�S�� ��*���ُ��X���� ٍ0��َX�� ?Y���B ِT���D7�(()7( .  

                                                
  .53ان العربي محمد حسين الصغير، اصول البي. د: ظ (1)
  .65: 17الرازي ، التفسير الكبير : ظ (2)
  .31لقمان،  (3)
  .161: 25الرازي ، التفسير الكبير   (4)
  .208: 3احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب5غية  (5)
  .53محمد حسين الصغير، أصول البيان العربي . د (6)
  .5الجاثية ،  (7)
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أي ينXXXزل لكXXXم الغيXXXث الXXXذي يخXXXرج بXXXه اقXXXواتكم مXXXن ((:  )ھXXXـ310 -(اذ قXXXال الطبXXXري 

بانزال الماء من السماء ليحيي ا�رض بالنبXات  )ھـ460 -(وكذلك فسرھا الطوسي  )1())ا�رض

  . )2(.ليكون رزقا

ھXو المXاء النXازل مXن وسXبب ھXذا الXرزق أي انه سبحانه ذكر المسXبب وھXو الXرزق وأراد 

  . السماء

التفسXيرية وذلXك  رؤيتھمافي  )ھـ548 -(والطبرسي  )ھـ538 -(وھو ما أكده الزمخشري 

  . )3(.ان المطر سمي رزقا .نه سبب الرزق

�   ((: سبب ا.كتفاء بالمسبب في تفسيره لقوله تعXالى )ھـ310 -(ويذكر الطبري ��� q� ��ـ� ��e�َـ�ُ-

���7َ+�f�ِ���1�� )�َ�3 � #J�7�9�2َ- ��'َ& �u�7�4ْj�'ْ��ِ$ �l�َ���ْ���� ^�F#!ْ��ِ$ Aَ�َ�w�`�� �(()4( .  

فاستغنى بذكر العذاب والمغفرة عن ذكر السبب الذي يوجبھما، لفھXم سXامعي ... ((: فيقول

  . )5())ذلك لمعناه والمراد منه

.يجXاز وا.ختصXار وذلXك ان ھXذه الع5قXة تحقXق غXرض ا )ھXـ538 -(ويرى الزمخشري 

<ِ:� ��5�ُْ+ُـ~ِ       ((: .كتفائھا بالمسبب دون السبب كما فXي قولXه تعXالى DـS�� D%َـ"َ� �M��' ��0� َ�"ْـ�S�� gِـ� �ـ�

�_���3�َ& ��1ُ� ���ِ� ��1���َ�3 ��F�3�� #E#F���ُ� ٍU�ْ�\ َ,��َ- �َ�ْ-�F�$ ��'َ�(()6( .  

عادة كXذلك، عبXر عXن ارادة الفعXل بالفعXل، وذلXك يعني انا كنا قادرين على ا.((: وتفسيره

.ن الفعXXل مسXXبب عXXن القXXدرة وا.رادة، فXXأقيم المسXXبب مقXXام السXXبب للم5بسXXة بينھمXXا، و.يجXXاز 

  . )1())...الك5م

                                                
  .58: 24الطبري، جامع البيان  (1)
  .246: 9الطوسي، التبيان : ظ (2)
  .90: 9الطبرسي، مجمع البيان : ، ظ289: 4الزمخشري ، الكشاف  : ظ (3)
  .175البقرة ،  (4)
  .109: 2الطبري، جامع البيان  (5)
  .104ا.نبياء ،  (6)
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اذن فا.كتفاء بذكر المسبب .رادة السبب قد عده المفسرون وجھXا مXن وجXوه ا.يجXاز فXي 

~ٍ      ((: فسXيرھم لقولXه تعXالىالنص القرآني، وھو يتجلXى ايضXا فXي ت � Jَaـ� �Iv *ـ��8 �#"َـ�v# 3��َـ��!ِ � $ِ�ـ�

���#F����\ ��!��& � ُ+�َْ-�� ##��3َP� {��ََ6�� #hُ4�َP� �b�ِ!َ+�Nَ6 ��* ��!��&�� ٍl���ْ�َ-��(()2( .  

وانما اضاف ا.لتذاذ الXى ا.عXين وھXو  اللسXان ((: في تفسيره )ھـ460 -(اذ قال الطوسي 

ظر الحسنة سبب من اسXباب اللXذة، فاضXافتھا الXى ھXذه الجھXة احسXن وابلXغ لمXا فيXه مXن .ن المنا

  . )3())البيان مع ا.يجاز، .نه الموضع الذي يلتذ ا.نسان به عند رؤيته بعينه

مXا تشXتھي ا.نفXس ((وقXد جمXع b سXبحانه بقولXه ((: قXائ5 )ھـ548 -(ويضيف الطبرسي 

ئق كلھم على ان يصفوا ما في الجنة من انXواع النعXيم لXم يزيXدوا مالو اجتمع الخ5 ))وتلذ ا.عين

بمعنXى آخXر ھXو ان رؤيXة المنXاظر الحسXنة كانXت سXببا فXي  )4())ھاتان الصXفتان انتظمتهعلى ما 

ذ بما ھو جميل، فاكتفى بذكر المسبب الذي ھو اللذة عن السXبب تتل فالعينسعادة العين وارتياحھا 

وقXد كانXت ھXذه اGيXة مXن معXالم ادراك الجمXال الفنXي فXي الجنXة . سXنةالذي ھو رؤية المناظر الح

ان الصXXور القرآنيXXة للجنXXة  توضXXح ان الحXXواس الخمXXس كلھXXا تتحXXد لتعمXXل بلXXذة ((ليتقXXرر بعXXدھا 

جمالية متميزة، وذلك لخلو تلك اللذات مXن الغXرض النفعXي مثXل الجXوع والظمXأ او السXعي وراء 

  . )5())ديمومة الحياة

فانه يرى ان اط5ق لفظ السبب على المسبب ھو من اقXوى وجXوه  )ھـ606 -(ي اما الراز

���ْ� � #J��l�َ# ((: ويحدد له غرضا آخر وھو المبالغة كما في تفسيره لقوله تعالى )6(المجاز�Nْj�� �0����

���ُ��'��6َ � ُ+�1ُ� ��* ��ُ.�ُa ُ,�ُX���� � ِ!��#=��َ- �C�86َ ��*�� � ِ!�.��َ& ��*(()7( .  

                                                                                                                                       
  .643: 1الزمخشري، الكشاف  (1)
  .71الزخرف،  (2)
  .214: 9الطوسي، التبيان  (3)
  .70: 9يان الطبرسي، مجمع الب (4)
  .93 )رسالة ماجستير(ابتسام عبد الكريم المدني، الجنة في القرآن الكريم دراسة جمالية  (5)
  .51: 3الرازي، التفسير الكبير : ظ (6)
  .55العنكبوت،  (7)
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لما بين عذاب اجسامھم بين عذاب ارواحھم وھو ان يقال لھم على سبيل التنكيل ((: اذ قال

وا.ھانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون، وجعل ذلك عين ما كانوا يعملون للمبالغة بطريXق اط5Xق 

ر فXي اسم المسبب على السبب، فان عملھم كان سببا لجعل b اياه سببا لعذابھم، وھذا كثير النظي

  )1())ا.ستعمال

تحقXXق با.كتفXXاء بالمسXXبب، يھXXو ا.يجXXاز الXXذي  المسXXببة اذن فXXالغرض الXXذي تحققXXه الع5قXXة

Xبب عXل المسXد يوالمبالغة المتحققة من جعXرون عنXا المفسXف عنھXرة كشXة كثيXا امثلXببه، ولھXن س

  )2(.تفسيرھم للنصوص القرآنية

وثيXXق بXXXين ع5قتXXXي السXXXببية المفسXXXرين مXXXن أدرك ا.رتبXXXاط ال مXXن فض5XX عXXXن ذلXXXك فXXXان

تحتمXXل كلتXXا  أن والمسXXببية، وھXXذه مXXن خصXXائص تفXXرد ا.سXXلوب القرآنXXي اذ يمكXXن لaيXXة القرآنيXXة

&wَ� ����F#��q� ((: الى ذلك عند تفسيره لقوله تعالى  )ھـ538 -(الع5قتين معا، وقد فطن الزمخشري 

 &َ #E��� ���9�6�L� Jـ� ��!ِ$ #�*�s#� َR ��* ��!�1�3 ̂ ان صXد ... ((: اذ رأى ان لXه رؤيتXين تفسXيريتين، ا�ولXى )3())َ+ـ�7[�

 )4())...سXXبب للتكXXذيب، فXXذكر السXXبب ليXXدل علXXى المسXXبب ]القيامXXة[الكXXافر عXXن التصXXديق بھXXا 

ان صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين شXكيمته، فXذكر المسXبب ... ((: وا�خرى

   )5())..ليدل على السبب

نوعXا مXن الXت5زم المعنXوي فXي ((: ھذا ا.رتباط الوثيق بXين الع5قتXين معXا يحقXق اذن فان

  . )6())النص، وان ا.كتفاء باحداھن . يلغي امكانية وجود ا�خرى ضمنا

سXمة أخXرى مXن سXمات ب5غXة الXنص القرآنXي عXن لمفسXرون ليس ذلك فحسب بل كشف ا

قق بوجود احداھما مع ا�خXرى ضXمنا فحسXب وھي ان ھذا ا.رتباط الوثيق بين الع5قتين . يتح

                                                
  .82: 25الرازي ، التفسير الكبير  (1)
، الXXXرازي ، التفسXXXير  62 :4و  622: 3، الزمخشXXXري ، الكشXXXاف 157: 9و  476: 8الطوسXXي التبيXXXان : ظ (2)

  .258: 26و   186:  9الكبير 
  .16طه،  (3)
  .58: 3ا لزمخشري، الكشاف  (4)
  . ن، الصفحة نفسھا.م (5)
  .44 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب5غيا  (6)



102    ................................................................................................  الفصل ا�ول

Rَ ((: لقولXه تعXالى )ھXـ538 -(، كما في تفسXير الزمخشXري امتناع احداھا عن ا�خرىوانما في 

�]�wِ9�ْ� %�& ��#7َ4َ� ������� #~{�َXَ6 �q���7ُj��(()1(  

ار بXذلك حتXى ينھXى عXن ا.غتXر )ص(كيف جXاز ان يغتXر رسXول b : فان قلت((: اذ قال

كان غير مغرور بحXالھم فأكXد عليXه مXا كXان عليXه وثبXت علXى  )ص(ان رسول y b :به؟ قلت

� ((: التزامه، كقوله�ِ7�&�� *�L� �5�َْـُ56َ َR��للتقلXب وھXو فXي  وقXد جعXل النھXي فXي الظXاھر.. )2())

فمنXع ، وھذا من تنزيل السبب منزلة المسبب، .ن التقلXب لXو غXره .غتXر بXه، المعنى للمخاطب 

  . )3())السبب ليمتنع المسبب

اذن فقXXد انفXXرد المفسXXرون بكشXXف صXXورة مXXن صXXور ب5غXXة الXXنص القرآنXXي متمثلXXة بھXXذا 

قبXل غيXرھم مXن   اسXتبقوا بھXاالت5زم المعنوي الوثيق بين ع5قتي السXببية والمسXببية فXي خطXوة 

  .. الب5غيين .براز سمات اعجاز النص القرآني

  . الع9قة الكلية -3

  . )5())تسمية الجزء باسم الكل((: أو ھي )4())ذكر الكل وارادة الجزء((: وھي

مما عرفته العرب في اساليبھا اذ قد تذكر ((أن ھذه الع5قة ھي  )ھـ310-(ويرى الطبري 

L# ����ـb#    (: لديه فXي تفسXيره لقولXه تعXالىوتتجلى  )6())...اسم الشيء العام وھي تقصد الواحد ��0� ��<�'ـ� �ـ�

#�W7��ِl�#�ُj�ْ� #0�w�3 �C�َْ- �q��ِ� ��1�َ � �ْ�3 َR ��ُ��َ. � ُ+�9ِ=ُ- �َa��* ُ,�ُX��&َ َ:()7( .  

                                                
  .196آل عمران ،   (1)
�[̂� �ُ�((42ھود،   (2)َ��� ِ,��9ِ>ْ��َ� ٍ����* %�& � ِ!ِ$ gِ7�>6َ �%�J����ِ7�&�َ5�ْ� �L�* �ُ56َ َR�� ��1���* �~َ���� �%�1#$��� ٍ,ِK���* %�& ���َ��� #b�1�$� ?T((  

  .487 -486 :1الزمخشري، الكشاف  (3)
  .207: 3احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب5غية،  (4)
  .53محمد حسين الصغير ، اصول البيان العربي  . د (5)
  .356: 30الطبري، جامع البيان  (6)
  .109المائدة،  (7)
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وكيف سئلت الرسل عن اجابة ا.مم اياھا في عھد عيسى ولم يكن : فان قال قائل((: اذ قال

يقول ماذا ف: جائز ان يكون b تعالى عنى بقوله: في عھد عيسى من الرسل ا. اقل من ذلك؟ قيل

��      ((: اجبتم الرسل الذين كانوا ارسلوا في عھد عيسى ، كما قال تعالى� �# �ِ�� ��1ـ�� � .َـ�,َ �َ!ـ# � ��1ـ���� ��ـ�

� ُ5�َ ��#��'�= �F.َ(()1( اس والمراد واحدXع النXى جميX5م علXرج الكX2())من الناس ، وان كان مخ( 

لفعXل مXن واحXد ، .ن b عXز ذكXره قXد وھو يصرح ايضا بجواز اجراء الك5Xم علXى الجميXع، وا

د.لXة اكيXدة علXى ان اعجXاز  اوفXي ھXذ )3(، وما يتعارفونه بينھم مXن الك5Xم بلغتھاخاطب العرب 

ارتXاد ((: القرآن الكريم انما كان .تيانه بمثل اساليب العرب في ك5مھXا ا. انXه فXاق عنھXا بكونXه

فنXي رائXع، ونفسXي شXائق، تXنعكس علXى  جوانب الذات البشرية، فكشفھا اصXدق كشXف، باسXلوب

انه يستوعب تجاريXب ناضXجة، خصXبة حيXة ، ومعXاني عميقXة، ... حياة الفرد بتجاربه م5حظاته

 )ھXXـ310 -(ا.عجXXاز اسXXس لھXXا الطبXXري فXXي وھXXذه نظXXرة  )4()).سXXامية، وتعXXاليم موجھXXة موحيXXة

ك فحسXXب بXXل ان لXXيس ذلXX  -كمXXا سXXنرى -.. واصXXلھا مXXن جXXاء بعXXده مXXن المفسXXرين والب5غيXXين

�� ((: قXد كشXف عXن الغXرض مXن ھXذه الع5قXة فXي تفسXيره لقولXه تعXالى )ھXـ538 -(الزمخشري َ-

       ��َ� ���H ِU�3ـ� � ���ـ� % aBَ���!ِـ � *ـ� �$ِ��!# � &ـ� ��$�p�7ٌ ��<����ُـ��� -2َـ� ?F�3���� ?Y��'ُ�ُ( �b��& �M��'�S�� ��* ٍ~D���َ�   �Y�� �ْ�'ـ�

�&�َ5�ْ�ِ$ ٌ���8#* #b��������ِ7(()5( .  

ھXذا : يس ا.صبع ھو الذي يجعل في ا.ذن فھ5 قيل اناملھم؟ قلترأ(: فان قلت ((: اذ قال

�((:... مXXن ا.تسXXاعات فXXي اللغXXة التXXي . يكXXاد الحاصXXر يحصXXرھا كقولXXه�'#!���Fــ��َ- ��#�"َ.ْ�اراد  )6())َ&ــ

المبالغXة مXا لXيس  نمX وايضا ففXي ذكXر ا.صXابع. البعض الذي ھو الى المرفق والذي الى الرسغ

                                                
� �(( 173آل عمران ،  (1)�1#9�S�H ��ُ��.َ�� �ً���|ِ� � #J�]��K&َ � #J���N�\�َ& � ُ5�َ ��#��'�= �Fَ. ����1�� ��ِ� #���1�� � #!�َ َ,�.َ �������ُ:�����ْ�� � ������ #b���((.  

  .150: 7الطبري، جامع البيان  (2)
  .315: 15ن .م: ظ (3)
  .11 )رسالة ماجستير(ر محمد الس5مي، ا.عجاز الفني في القرآن عم  (4)
  .19البقرة ،  (5)
������3 #b�H ?K�ِK���5 ?(( 38المائدة،  (6) �b���� ��* ًR�َ5�َ ��9�Sَ� ��'ِ$ �M��K�= ��'#!���F��َ- ��#�"َْ.�&َ ُA.َِ���S���� ُpِ���S����((.  
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قXد عXد ھXذه اGيXة مXث5 .تقXائھم رسXوله  )ھXـ310 -(في حXين نجXد الطبXري  )1())في ذكر ا.نامل

  . )2(والمؤمنين )ص(

ومھما تعددت الرؤى التفسيرية لھذه اGيXة ا. انھXا . تخXرج فXي سXياقھا عXن اط5Xق الكXل 

أنھم يدخلون (في ا.ذان اشارة الى فض5 عن ذلك فان صورة ادخال ا.صابع . )3(وارادة الجزء 

كلمXXة (ذلXXك ان  )4()انXXاملھم فXXي اذانھXXم بغيXXر المعتXXاد ، فXXرارا مXXن الشXXدة ، فكXXأنھم جعلXXوا ا.صXXابع

. ا.نامXXل . تكفXXي لتصXXوير الجXXو النفسXXي والحالXXة الشXXعورية التXXي انھXXار فيھXXا اولئXXك الكXXافرون

مھمتھXا، فتجاوزتھXا اGيXة الكريمXة  فXيوتھالكوا تحت عبئھا، �نھا صغيرة فXي حجمھXا ، ضXئيلة 

وھي في جملة ا�مر تصور ما كان عليه القXوم مXن خXوف .. واستعملت بد. عنھا كلمة ا.صابع

  . )5()...ورعب

مXن قبXل بمXا رآه مXن المبالغXة  )ھXـ538 -(وھذه الحالة الشعورية قد اسس لھا الزمخشXري 

ذلXك فXان سXياق اGيXة الكريمXة يصXور  فض5X عXن. التي يشتمل عليھا ذكر ا.صابع دون ا.نامXل

مدى حب اولئك الكفار للحياة وخوفھم من المXوت لXذلك فھXم يضXعون ا.صXابع دون ا.نامXل فXي 

  .. ا.ذان علھا تنجيھم من صاعقة الموت

في تحديد ھذه الع5قة المجازية على فصيح اقوال العXرب  )ھـ548 -( يوقد استند الطبرس

(      ((: عالىقوله تل هواشعارھا في تفسير �,َ �َ!# � َ�b���� ��ِ� � #!W�ِ9� $ �F.َ���n� 5�َُـ � ]َـ��Y�ُ� *���5ًـ� .َـ��ُ�� -َ�ـ�َ.
 � �b �,َ �ِ�� ���ـ�َ. ِ,��'�ْ� ��* ًA���� �Y�s#� � �َ�� #b�1�* �q�ْ#'�ْ�ِ$ WU�Hَ- #�8َ��� ��1���َ�3 #q�ْ#'ْ�� #b�َ #��ُ5��   #E�]�َ<���E# 3�َ�ـ��5ُ � َ4َ" 2ـ�

�$? ����3 ?L����� #b������ #M��N�� ��* #bَ5�ْ#* %�6�s#� #b������ ِ �Sِ>ْ���� ِ �ْ���ْ� %�& ًA"َ�S(()6( .  

اراد بXXآل موسXXى وآل ھXXارون، موسXXى وھXXارون علXXى نبينXXا وعليھمXXا : وقيXXل... ((:اذ قXXال

  )7())...مما ترك موسى وھارون تقول العرب آل ف5ن يريدون نفسه: يعني. الس5م

  )1(يكن �دنى . وصال لغائب    نة من آل النساء وانما بثي

                                                
  .80: 2التفسير الكبير : بعه الرازي ظوقد تا 117: 1الزمخشري، الكشاف  (1)
  .181 - 180: 1الطبري ، جامع البيان : ظ (2)
  .53محمد حسين الصغير، اصول اليبان العربي . د: ظ (3)
  .262: 2الزركشي، البرھان في علوم القرآن   (4)
  .316بناء الصورة الفنية في البيان العربي  كامل حسن البصير ،  (5)
  .248البقرة ،  (6)
  .112: 2الطبرسي، مجمع البيان  (7)
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  )2())من النساء: أي

  . )3(عن الجمع القليل وبالعكس الكثير فض5 عن ذلك فانه يرى ان العرب قد تكتفي بالجمع

فانه يرى ان اط5ق الكل .رادة الجXزء ھXو مXن المجXاز المشXھور  )ھـ606 -(أما الرازي 

�.َْ�+ُ � �ِ�َـ(              ���-َ((: كما في قولXه تعXالى Q� �bـ� 9ِ�:ِ ���ـ� % �ـ� #7�� &ـ� � 5�َُـ � �aَِ� .��ـ:َ 5�َُـ � ��4ـ� �� *ـ� � B*�1ـ#��� � ��ـ� �W!ـ�
ٌ:���.َ �Rِ� �u�7�\�� %�& ����ْWF�� �u����8�ْ� #x�َ+�* ��'َ& �u�7�\�� ��* ����ْWF�� �u����8�ْ�ِ$ � ُ+�����َ- ِO��َP�(()4( .  

. خطاب مXع كXل المXؤمنين )يا ايھا الذين امنوا(ان قوله : لقائل ان يقول((: قائ5ً اذ يستاءل 

وھذا يدل على ان كل المؤمنين  )مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل b اثاقلتم الى ا�رض(ثم قال

كXXانوا متثXXاقلين فXXي ذلXXك التكليXXف، وذلXXك التثاقXXل معصXXية ، وھXXذا يXXدل علXXى اطبXXاق ا�مXXة علXXى 

الXبعض مجXاز  `رادةان خطXاب الكXل : الجXواب. ا�مXة حجXة في ان اجماع المعصية وذلك يقدح

 -(آخXر يعXزز موقXف الXرازي  تأكيXدوھXذا  )5())...مشھور فXي القXرآن، وفXي سXائر انXواع الك5Xم

ذلXك ان القXول بكXذب المجXاز معنXاه الكXذب عليXه  )6(نفXي الكXذب عXن المجXازالسابق في  )ھـ606

  ..راسبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبي

ممXXا تعارفتXXه  )ھXXـ310 -(نخلXXص مXXن ھXXذا الXXى القXXول بXXان ھXXذه الع5قXXة قXXد عXXدھا الطبXXري 

، ونتج عXن )ھـ606 -(العرب في اساليبھا وك5مھا، لذلك فھي من المجاز المشھور عند الرازي 

ھذا ان النص القرآني كان معجزا بكونه جاء على غرار اساليب العرب في صورة من الXنظم لXم 

  ... ھم ا.تيان بمثلھاتستطع عقول

  

  . الع9قة الجزئية -4

                                                                                                                                       
  .105جميل بثينة، ديوانه  (1)
  .112: 2الطبرسي، مجمع البيان  (2)
  .312 -311: 6ن .م: ظ (3)
  .38التوبة ،  (4)
  .60: 16الرازي ، التفسير الكبير  (5)
  . من البحث )    (صفحة : ط (6)
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. غنXXى عنXXه فXXي الد.لXXة علXXى ذلXXك ((والXXذي  )1())تسXXمية الشXXيء باسXXم جزئXXه((: وھXXي

� ��Rِ     ((: تفسيرھم لقوله تعالى فيوقد صرح بھا المفسرون  )2())الكل ٍ -َ�� ��Xْ+ُـَ: *#�s*�1ـ��*�s � �َـ��� ��'ـ#�*��
�1�*�s#* :َ+َ.َ ��*�� ً
��[���S#* ٌA���'�� ��َ- �Rِ� �b���Jَ- )�َِ� ٌA����F.ُ�� &َـoِ�� �َـ��� *�ـ� .َـ��0ٍ    \�"َ IA�1�*�s#* IA�9.َ�� #7�ِ7�8َ+&َ ً
َ"�\ �  ��#F  3ـ�

 ٌA ��F&َ ٌp�ـ�َi��* � #!�1���$�� � ُ5�1���$ ٍ0��َ. ��* ���َ� ��ِ��� IA�1�*�s#* IA�9.َ�� #7�ِ7�8+َ&َ ?�*�s#* ��#J�� � ُ5�َ     �bـ���Jَ- )ِ�َـ� ٌA�'ـ���S#*
#b���� ���َ��� �b���� ��* ًA�$��6َ ِ����ِ$�َ++َ#* ِ���7�!�f #0�����&َ �Fِ>�� � �َ ��'&َ IA�1�*�s#* IA�9.َ�� #7�ِ7�86َ�� ��'��5�H ��'����3(()3( .  

تحريXXر رقبXXة، والمحXXرر صXXاحب الرقبXXة، .ن : وقيXXل.... ((: )ھXXـ310-(اذ قXXال الطبXXري 

رب كان من شأنھا اذا اسرت اسيرا ان تجمع يديXه الXى عنقXه بقيXد او حبXل او غيXر ذلXك، واذا الع

اضيف التحرير الى الرقبة وان .. اطلقته من ا.سر ، اطلقت يديه وحلتھما مما كانتا به مشدودتين

مXراد بXالتحرير نفXس العبXد بمXا وصXفنا مXن الاليھXا، وكXان و. شXّديد لم يكن ھناك غل فXي رقبتXه 

 -(الطوسي  )ھـ485 -(وقد تابع الطبرسي  )4())جرى استعمال الناس ذلك بينھم لمعرفتھم بمعناه

  . )5(باعتبار المراد من الرقبة ھو جملة الشخص )ھـ460 -(

  . )6(ھذه اGية من المجاز المشھور )ھـ606 -(رازي ال عدّ و

 -(الXXرازي  مXXن ا.سXXتعمال الشXXائع عنXXد العXXرب، يXXراه )ھXXـ310 -(اذن فمXXا رآه الطبXXري 

مXن ان شXھرة المجXاز تعنXي شXيوعه  -من المجاز المشھور مما يؤكد ما ذكرناه من قبل  )ھـ606

  .. من ا.ستعمال الحقيقي به في ا.ستعمال بما يقترب

وكذلك كانXت ھXذه الع5قXة ھXي مXدار تفسXيرات المفسXرين لaيXات القرآنيXة التXي فيھXا كلمXة 

�   (: لقولXه تعXالى )ھXـ310 -(كمXا فXي تفسXير الطبXري  اذ المراد ھXو الXذات الكاملXة، )وْجه( $��َـ( *ـ�

���ُ��K�8�� � #J َR�� � ِ!���َ�3 ?v���\ َR�� �bD$�� �F�1�3 #E#7�=َ- #b�َ&َ ?�S�8#* ��#J�� �b���� #b�!�=�� � �َ��َ-()7( .  

                                                
  .207: 3أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب5غية  (1)
  .53محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د (2)
  .92النساء ،  (3)
  .34: 7الطبري، جامع البيان  (4)
  . 312: 3،الطبرسي، مجمع البيان 291 - 290: 3الطوسي، التبيان : ظ (5)
  .76: 12الرازي ، التفسير الكبير : ظ(6)
  .112البقرة ،  (7)
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بذكر الوجه فاكتفى .. بلى من اسلم } بدنه، فيخضع له بالطاعة جسده: انما يعني((: اذ قال

أي انXه يعXول علXى د.لXة  )1())من ذكر جسده لد.لة الك5م على المعنى الذي اريد به بذكر الوجه

  ...سياق اGية في تحديد المراد منھا

�E#    ((: يفسXر قXول تعXالى )ھXـ538 -(وبالرؤية ذاتھا نجXد الزمخشXري  �� �ْ]7�Hـ#َ- �� �ْ.+ُ�ُـ�� �#��ـ#

���ًــ� ��dْــ:ُ 5�َُــ � ��=�ــb# -َ$ِــَ-�_�8���-(أمXXا تفسXXير الطبرسXXي  )2())�5ُ � ��56َُ��ُــ�� *�ــ� $���ــ�E�F َ.��*�ــ� 2�ــ

���{7ْ�ِ��0ِ(: لقوله تعالى  )ھـ548 ِ,�w�>�ْ� �ُa �qD$�� #b�=�� )َX�9����()3( .  

  )4(.لى ظھور ادلته سبحانه او ما يتقرب به الى b تعالىفان بحمله ع

XXن الXزء مXو جXه ھXي ان الوجXك فXة و. شXXل دون بقيXل او فعXتقل بعمXن ان يسX5 يمكXذات ف

  .. يذكر .رادة الذات الكاملةلذلك الذات 

كما فXي اGيXات  )5(وقد يستعمل البعض موضع الكل تلطفا في الخطاب، وتوسعا في الك5م

اذ فسXرھا المفسXرون علXى ان المXراد منھXا ھXو القXرآن وانمXا  )كلمXة(القرآنية التي ورد فيھا لفXظ 

وقد تمثل ذلك  )6()ھذه كلمة ف5ن: الشعر يقولھا الشاعر منمة كما تقول العرب للقصيدة سماه كل(

���#J� ��L��'�S# �ْ������ #((: ذلك في قوله تعالى �b�6��'��َ5�� َ,DF�9#* َR ًR�F�3�� �ً.�F�2 �qD$�� ُA�'��َ� �C�'َ6��(()7(   

                                                
  .568: 1الطبري، جامع البيان  (1)
  .421: 2الزمخشري، الكشاف : ظ، 9يوسف،  (2)
  .27الرحمن ،  (3)
  .259 -258: 9الطبرسي، مجمع البيان : ظ (4)
  .338: 8الطبرسي، مجمع البيان : ظ (5)
  .14: 8الطبري، جامع البيان  (6)
  .115ا.نعام ،  (7)
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قXXد يسXXمون القصXXيدة والخطبXXة ((وقXXد يXXراد منھXXا مجموعXXة كلمXXات . كلمXXة واحXXدة . نھXXم 

كXXذلك حقXXت كلمXXة ربXXك علXXى الXXذين فسXXقوا انھXXم  ((:وھومXXا اريXXد بXXه مXXن قولXXه تعXXالى )1())بكلمXXة

  . )2()).يؤمنون

��$1�َ %D�F�4� �9�ْ�7�8# َ.�9ـ:َ -َ��  (: وايضا ھو المراد من قوله تعالى �Y��'��َ5�� ��]��F�* #7�8�9�ْ� ���َ� ��َ� :ُْ.

#Y��'��َ� �Fَ416َ ��]�F�* �b��iْ�'ِ$ ��1eِْ= ���َ�� %D$��()3( .  

الXى موقXف نقXدي أبXان مXن خ5لXه عXن  )ھXـ548 -(وقد قادت ھذه اGية القرآنية الطبرسي 

ان الكلمات �قل العدد فكيف جاء بھا : ومما يسأل عنه فيقال... ((: ب5غة العبارة القرآنية، اذ قال

القليل عن الجمع الكثير،وبXالكثير عXن الجمXع القليXل،  ان العرب تستغني بالجمع: ھھنا؟ والجواب

ثXم  )5())...والغرف في الجنة اكثر من أن تحصXى )4())وھم في الغرفات آمنون((: قال b تعالى

والXذي انكXر فيXه   )ھXـ377 -(ثم يكشف عن ب5غة ھذه اGيات فيورد موقف ابXي علXي الفارسXي 

 -(قللت جفناتكم واسXيافكم، اذ يXرى الفارسXي : حسانالحكاية التي تروى عن النابغة من انه قال ل

ان ھذا . يصح النابغة لما يعرفه عن العXرب مXن اسXتغنائھا بالقليXل عXن الكثيXر لتحقيXق  )ھـ377

  . )6(.ب5غة القول لديھا

التحفXيظ علXى  وھذه الرؤية النقدية والتي بنيXت علXى نصXوص قرآنيXة تكشXف عXن وجXوب

اسXتند اليھXا اصXحاب النقXد اللغXوي عنXد العXرب وان يخضXعوھا تXي كثر من الروايXات النقديXة وال

للفحXXص والتXXدقيق وبمXXا تعارفXXت عليXXه العXXرب فXXي اسXXاليبھا، وب5غXXة القXXول لXXديھا، قبXXل اصXXدار 

عندھا ستتكون رؤية نقدية جديدة لXم يXدركھا ممXن أسسXوا لنظريXة . ا.حكام النقدية المتكونة عنھا

  .. النقد اللغوي عند العرب

  

                                                
  .373: 5الطوسي، التبيان : ظ (1)
  .33يونس،  (2)
  .109الكھف،  (3)
لكم و. او.دكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ا. مXن آمXن وعمXل صXالحا فاولئXك لھXم جXزاء وما اموا(( 37سبأ ،  (4)

  .))الضعف بما عملوا وھم في الغرفات آمنون
  .312 -311: 6الطبرسي، مجمع البيان  (5)
  .312: 6ن .م: ظ (6)
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  : 9قة  ا3ستعدادع -5

  )1())اط5ق اسم الشيء على ما يؤول اليه((: وھي


ْ�ُ�ُ���    ((: وكانت ھذه الع5قة من ا.وجه التفسيرية عند المفسرين لقوله تعXالى � �ـ� q� *ـ� ��e�َـ�ُ-

����1�� �Rِ� � ِ!���ُ"#$ %�& �� � ِ!����K#� َR�� �A�*����Xْ�� �0���� #b���� � #!#'��َ5#� َR��? ���َ- ?l�َ��3 � #!َ�(( )2(  

يعني ا. ما يوردھم النار ويصليھموھا، كما قXال تعXالى ... ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

��������َ����� �������((ذكره  ����َ� � ِ!���ُ"#$ %�& ���ُ�ُ�ْ
�� ��'��ِ� ��'ْ�ُ( )�*�َ+���ْ� َ,����*َ- ���ُ�ُ�ْ
�� ������� ��ِ�(()3(  

مXXا يXXأكلون فXXي بطXXونھم ا. مXXا يXXوردھم النXXار بXXأكلھم ، فاسXXتغنى بXXذكر النXXار وفھXXم : معنXXاه 

  )4())السامعين معنى الك5م عن ذكر ما يوردھم او يدخلھم

ھو  ))النارمايأكلون في بطونھم ا. ((: ان معنى قوله تعالى )ھـ460 -(وقد ذكر الطوسي 

 )5(وقد عد ذلك من احسن الوجوه فXي تفسXيرھا ما يؤدي بھم الى النار كما قال في آكل مال اليتيم

يصXطلح علXى تسXمية ھXذه الع5قXة  )ھXـ548 -(وفي ضوء ھذه الرؤيXة التفسXيرية نجXد الطبرسXي 

حقيقة في جھنم عقوبة لھم علXى كتمXانھم فيصXير مXا أكلXوا فXي  النارانھم يأكلون : وقيل((: بقوله 

 -(ويXذكر الXرازي  )6())..المXآلفXي اليXه  بطXونھم نXارا يXوم القيامXة، فسXماه فXي الحXال بمXا يصXير

ان ((. سXيما وانXه يXرى  )7())�نه أكل ما يوجب النار فكأنXه اكXل النXار.. ((: سبب ذلك )ھـ606

تسميته باسم : أي )8())...آكل مال اليتيم جار مجرى آكل النار من حيث انه يفضي اليه ويستلزمه

  . باسم ما يؤول اليه

                                                
يXان العربXي محمXد حسXين الصXغير، اصXول الب. د: ، ظ208: 3احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب5غيXة  (1)
54.  
  .175البقرة ،  (2)
  .))ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونھم نارا وسيصلون سعيرا(( 10النساء ،  (3)
  .108: 2الطبري، جامع البيان   (4)
  .88: 2الطوسي، التبيان : ظ (5)
  .373: 1الطبرسي، مجمع البيان  (6)
  .27 :5الرازي ، التفسير الكبير  (7)
  .200: 9ن .م(8)
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�      ((: ى فXي قولXه تعXالىير  )ھـ548 -(ا. ان الطبرسي  ���,َ �ْ���+َـ�*�( )ُْ�'ـ� 
ْ�ُ�ُ��� -َ*ـ� � �ـ���� �ِ�� ��ـ�

������� ����َ��������� ����َ� � ِ!���ُ"#$ %�& ���ُ�ُ�ْ
�� ��'��ِ�(()1(  

انه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث ان فعل ذلك يصير الXى جھXنم (: رؤية أخرى وھي

أي ان ذلك انما ھXو عقوبXة لھXم علXى مXا  )2()...اكلھم مال اليتيمفتمتلئ بالنار اجوافھم عقابا على 

  . اقترفوه من أكل مال اليتيم ظلما و. ع5قة له بتسمية الحال بما يصير اليه في المآل

: ليس ذلك فحسب بل ان ھذه الع5قة كانت مدار رؤية المفسرين في تفسيرھم لقولXه تعXالى

))ِ����+َ&َ ��>DS�� #b���* :َ�\�]��      % ��-ْ�ـ� َpَـ��& ُ: % -�Hَ'ـ� ����ـ�َ- %��ِ� #7�\�� َ,�َ.�� ��7�'�\ #7���3َ- %�����َ- %��ِ� ��'#J#F�Hَ- َ,�َ.

�_�1�S�8#'ْ�� ��* َm��7َ� ���ِ� �b���ِ�ْ
َ+ِ$ ��1eْD9�َ #b�1�* #7���"�� ُ:ُ�ْ
َ6 ��K�9#\(()3(  

: ب اذا كXان فيXه الشXدة، والتقXديرالعنX عصXيروالخمXر .. ((:  )ھXـ460 -(اذ قال الطوسي  

وھXXو مXXا صXXرح بXXه  بمعنXXى يXXؤول العنXXب بعXXد العصXXر خمXXراً : أي )4())...اعصXXر العنXXب للخمXXر

 )5())...يعني عنباَ، تسمية للعنب بما يXؤول اليXه... ((: في تفسيره اذ قال )ھـ538 -(الزمخشري 

العXرب تسXمي ((: قولھم ان صحة ھذه الع5قة بما نقله عن اللغويين  )ھـ548-(ويؤكد الطبرسي 

ف5Xن يطXبخ اGجXر، ويطXبخ : يقولXون. الشيء باسم مXا يXؤول اليXه اذا وضXح المعنXى ولXم يلتXبس 

يXره مXن المفسXرين مXن مXع غ )ھـ606 -(ويتفق الرازي  )6())الدبس، وانما يطبخ اللبن والعصير

   )7(.ا تسمية للشيء باسم ما يؤول اليهانھ

                                                
  .10النساء ،  (1)
  .89 -88: 2التبيان : ولم يأخذ الطوسي بھذا الوجه التفسيري ظ 21: 3الطبرسي، مجمع البيان  (2)
  .36يوسف،  (3)
  .138: 6الطوسي، ا لتبيان  (4)
  .442: 2الزمخشري، الكشاف  (5)
  .309: 5الطبرسي، مجمع البيان  (6)
  .27: 5لكبير  الرازي ، التفسير ا: ظ (7)
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يتخذ الرؤية التفسيرية التي تستقيم ومنھجXه فXي التفسXير  )ھـ310 -(في حين نجد الطبري 

ان ھذه اGية انما ھي لغة �ھل عمXان : بتأويل كتاب b على المتعارف من ك5م العرب اذ يقول

  )1()اني اعصر عنبا(.نھم يسمون العنب خمرا وقد قرأت ھذه اGية 

عرفXXت بXXه اسXXاليبھم ا. ان وھXXذا يعنXXي ان القXXرآن قXXد نXXزل بلھجXXات العXXرب المختلفXXة، ومXXا 

مXن عن اللغXويين اجماع المفسرين على تأويل ھذه اGية بما تؤول اليه ويعضدھا في ذلك ما نقل 

ان العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول اليه، يجعلنا نتمسك برؤية المفسرين تلXك، ويمكXن اعتبXار 

  ..تلك القراءة وجھا من الوجوه التفسيرية لaية القرآنية

���X��َ[ �َaِْــ+ُ � (: تعXXالى لقولXXهعلXXى ھXXذه الع5قXة فXXي تفسXXيره  )ھXXـ606 -(ند الXXرازي وقXد اسXXت
    �� ���� ��ــ7��#J�ُ5 ��S�'ُ6 َRـ� Iv�� $ِ'���ــ#7#J�#HD7 �� �ـ�َ- Iv�� $ِ'���ــ#7#J�ُ5ــ�S�*َ
َ& �� -َ=��َ!#ـْjَ��9ــ&َ �M� �� ��SD1ـ�#Fــ+َ��َ+

��*�ــ� ��4ْ��ــ:ْ aَ��ــq� Xَ&َــ�F َ)َ�ــ � َ� َ,�Kــ�َ- ����aْ�ُــ#7�� ����'�ــAَ ����ــ�b 3�َ�ــ��5ُ � ��*�ــ ���#Kــ#J �bــ���� �Y����d�+6َ َRــ�ُ�� B��ــ #bــ�Sْ4
? ����3 IM�%�f �:ُ5ِ$ �b���� ��َ- ��#'�َ�3��� �b���� ��ُX�6��� �bِ$ � ُ5ُr���� �A�'ْ5�8ْ���� ِl�َ+�5�ْ� ��* � ُ5���َ�3()2( .  

يتXXزوجھن فيكونXXوا ازواجXXا،والعرب قXXد تسXXمي الشXXيء باسXXم مXXا مXXن يريXXدون ان ((: اذ قXXال

   )3())يؤول اليه

  . ع9قة السبق او اعتبار ما كان -6

  )4())تسمية الشيء باسم ما كان عليه((: وھي  

pُaْ �ِ��ــq� -َْ�ــC� ���ْ�Kِ�ــK# ((: وقXXد تجلXXت ھXXذه الع5قXXة عنXXد المفسXXرين فXXي تفسXXيرھم لقولXXه تعXXالى

# �ِ7َ5�ْ�(()1( .  

                                                
  . وھي قراءة ابن مسعود 256: 12الطبري، جامع البيان : ظ (1)
  .232البقرة ،  (2)
  .113: 6الرازي ، التفسير الكبير  (3)
محمد حسXين الصXغير ، اصXول البيXان العربXي . د: ، ظ208: 3احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب5غية  (4)
54.  
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وكيXف قيXل وھXو يھXان بالعXذاب : فان قال قائXل.. ((: بقوله )ھـ310 -(يفسرھا الطبري  اذ

انXك انXت (ان قولXه: انك انت العزيXز الكXريم؟ قيXل: الذي ذكره b، ويذل بالعتل الى سواء الجحيم

غير وصف من قائل ذلك له بالعزة و الكرم، ولكنه تقريع منه له بما كان يصXف  )العزيز الكريم

انك انت العزيXز : سه في الدنيا، وتوبيخ له بذلك على وجه الحكاية، .نه كان في الدنيا يقولبه نف

ذق ھXذا الھXوان اليXوم، فانXك كنXت : الكريم، فقيل له في اGخرة، اذ عXذب بمXا عXذب بXه فXي النXار

تXXزعم انXXك انXXت العزيXXز الكXXريم، وانXXت الXXذليل المھXXين، فXXأين الXXذي كنXXت تقXXول وتXXدعي مXXن العXXز 

  . )2())رم؛ ھ5 تمتنع من العذاب بعزتكوالك

رؤيXXة ب5غيXXة كانXXت تأسيسXXا لمXXن جXXاء بعXXده مXXن الب5غيXXين ھXXذا  هويمكXXن ان نعXXد تفسXXير

  . والمفسرين كما سيأتي

على وجه التھجين له بما كان يXدعي .. ((انما قيل للكافر ذلك  )ھـ460 -(اذ قال الطوسي 

: ويكشف عن سر ھذا التجوزالب5غي بقولXه )3())له مما ليس به أي انت كذلك عند نفسك وقومك

علXى تلXك : انك انت الذليل المھXين ا. انXه قيXل: ويجوز ان يكون على معنى النقيض، كأنه قيل((

وكXXان ھXXذا السXXر مXXن ا.وجXXه التفسXXيرية عنXXد  )4())الجھXXة للتبعيXXد منھXXا علXXى وجXXه ا.سXXتخفاف بXXه

يقتXXرب مXXن مفھXXوم  )ھXXـ460 -(طوسXXي ومعنXXى النقXXيض الXXذي ذكXXره ال )5()ھXXـ548 -(الطبرسXXي 

 )العزيXز الكXريم(إنXه سXبحانه اسXتعار .. ((: اذ قيXل )الضXدية(أو  )التھكميXة(الب5غيين ل5ستعارة 

 )الضدية(او  )التھكمية(لتبكيت ھذا الكافر على سبيل ا.ستعارة التي يطلق عليھا الب5غيون ا سم 

  )7()تھكما ) )6()ما استعمل في ضد او نقيض(: وھي

علXى سXبيل (اذ قال ان معنى ھذه اGيXة انمXا ھXو  )ھـ538 -(وكذلك ھي رؤية الزمخشري 

   )8()الھزؤ والتھكم بمن كان يتعزز ويتكرم على قومه

                                                                                                                                       
  .49الدخان،  (1)
  .158: 25لبيان الطبري، جامع ا (2)
  .354: 8الطبرسي، مجمع البيان : ، ظ238: 9الطوسي، التبيان  (3)
  .238: 9الطوسي، التبيان  (4)
  .84: 9الطبرسي، مجمع البيان : ظ (5)
  .46: 2السيوطي، ا.تقان في علوم القرآن  (6)
  .14 )بحث(كاصد الزيدي، ابن جني مفسرا  (7)
  .285: 4الزمخشري، الكشاف  (8)
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��6Bُـ�� �ْ���+َـ�*�(   ((: كذلك كانت ھذه الع5قة ھي مدار رؤية المفسرين في تفسيرھم لقوله تعالى
ِ9َd�ْ� ��ُ��F�9+َ6َ َR�� � #!َ�����*َ-���ِ9َ� ��$�#H ���َ� #b��ِ� � ُ5������*َ- )�َِ� � #!َ�����*َ- ��ُ�ُ�ْ
َ6 َR�� ِ~D��"��ِ$ �n�(()1( .  

: يعنXXي بXXذلك تعXXالى ذكXXره أوصXXياء اليتXXامى، يقXXول لھXXم((:  )ھXXـ310 -(اذ قXXال الطبXXري 

ويضيف  )2())..وأعطوا يا معشر اوصياء اليتامى اموالھم، اذا ھم بلغوا الحلم وأونس منھم الرشد

  )3())..وسماھم يتامى بعد البلوغ ، وايناس الرشد مجازا((: قائ5 )ھـ460 -(ويضيف الطوسي 

أي أنه سبحانه سXماھم يتXامى علXى اعتبXار مXا كXانوا عليXه قبXل اينXاس الرشXد ، وقXد اسXتند 

صXلى b علXي وآلXه (علXى مXا روي عXن النبXي  -ھذه -في رؤيته المجازية  )ھـ460 -(الطوسي 

أنXه يتXيم ابXي  )صXلى b عليXه وآلXه وسXلم(وعلى ما قيل فXي النبXي  )). يتم بعد احت5م((: )وسلم

  . فكان الحديث الشريف مصدرا من مصادر الد.لة المجازية عنده )4(طالب

أن يXراد الكبXار .. ((: ھXو )ھXـ538 -(ومن ا.وجه التفسيرية لھXذه اGيXة عنXد الزمخشXري 

على ان فيه اشارة الى ان . .. اذا بلغوا بالصغر عھدھمأو لقرب  قياسالوتسمية لھم يتامى على 

  )5())يؤخر دفع اموالھم اليھم عن حد البلوغ 

مXXن كXXانوا يتXXامى .ن الXXدفع . يXXتم ا. بعXXد ان  )اليتXXامى(ويبXXدو لXXي انXXه سXXبحانه اراد بلفXXظ 

�*�( H�aِ� )�+َ((: يبلغوا سن الرشد بدليل قوله تعالىَ+���ْ� ��ُ�َ+�$���   ��F �#fـ� � #!�1 �T� َB ��ِoَ&��S+ُ � *ـ�َ5D1�� ��ُj�َ�$ �
��*�ــ� �َــ��� ���1َyــ� &َْ����Sــَ+ ����� -َ�� ��9ْ5�ــ#7��Fِــ$�� �
J�ُ�ُ�ْ�ــ� �ِ��ــ7��&ًَ6 َR����*�ــ� َ&ــ�[�َ&�#�� �َِ�ــ��!ِ � -َ*�ــ����َ!# �  ���4��

ــ+ُ   ــaِoَ� [�&َ�ـ� #7��v &َـ���'ْ��ــ ــ:ْ $ِـ ــ��� &َْ���
ْ�ُـ ــ��� &�Xَـ ــ�b   �َـ ــ( $ِ���ـ� ــ��!ِ � ���4ََـ �� 3��َـ#Fِ!ــ ــ����َ!# � &َ
fَـ� ــ��!ِ � -َ*ـ�  � �ِ�َـ
��9��S�H(()6(.  

الXذي يقXول  )ھXـ548 -(والتي تتضXح فXي تفسXير الطبرسXي وھذا يتحقق الع5قة بوضوح، 

اعطXوھم أمXوالھم با.نفXاق علXيھم فXي حالXة الصXغر، : وھXذا خطXاب .وصXياء اليتXامى أي((: فيه

                                                
  .2لنساء ، ا (1)
  .284: 4الطبري ، جامع البيان  (2)
  .101: 3الطوسي، التبيان  (3)
  .101: 3الطوسي، التبيان : ظ (4)
  .495: 1الزمخشري ، الكشاف  (5)
  .6النساء ،  (6)
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وكقولXه ...عنXد البلXوغ  اذا اونXس مXنھم الرشXد، وسXماھم يتXامى بعXد البلXوغ مجXاز وبالتسليم اليھم

�(: تعالى��Fِ=��� #u�7�8�S�� �%�Xْ�ُ-��  )2())أي الذين كانوا سحرة )1())

اذن فقد ادرك المفسرون ھذه الع5قة برؤية ب5غية وكشفوا عن الغXرض منھXا، فھXي تXاتي 

Xارة، والتلطXتھكم تXذي مرة �داء معنى الXنص الXياق الXب سXك بحسXرى وذلXارة أخXنن تXف و التح

  ..تؤلف منه

  . ع9قة الم9مسة او المجاورة -7

  )3(.تسمية الشيء باسم حامله او مجاورة: وھي

� ((: تمثلت ھذه الع5قة عند المفسرين في تفسيرھم لقوله تعالى�* �Y���'ْ�� ����1�'َ+6َ � ُ+�1ُ� �FَXَ���

#E��َXْ�6َ ��َ- ِ:�9.َ ���#7ُr�16َ � ُ+�َْ-�� #E�#'ُ+��َ-�� �FَXَ&(()4(  

  )5(كالقتلھو اسباب الموت  )ھـ310 -(اذ كان القصد من الموت عند الطبري 

فيXXه حXXذف ومعنXاه رأيXXتم اسXXباب المXXوت ، .ن ((: ذلXك بقولXXه )ھXXـ460 -(ويعلXل الطوسXXي 

  : الموت . يرى كما قال الشاعر

  ت لواء آل محلموالموت تح    ومحلما يمشون تحت لوائه

  )6())اسباب الموت: أي

   .و. ريب في أن أسباب الموت م5بسة للموت

                                                
  .120ا.عراف ،  (1)
  .168: 9التفسير الكبير : و. يختلف رأي الرازي عن سابقيه ظ 7: 3الطبرسي، مجمع البيان   (2)
  .209: 3احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب5غية : ظ (3)
  .143آل عمران،   (4)
  .139: 4الطبري ، جامع البيان : ظ (5)
  .309: 2الطبرسي، مجمع البيان : وقد ورد البيت دون عزو، وكذلك ظ 5: 3الطوسي، التبيان  (6)
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الXى ھXذه الع5قXة حينمXا رأى ان بعXض ا.لفXاظ  -مXن قبXل - )ھXـ255 -(وقد فطن الجاحظ 

مجازية وذلك عنXدما تطXول صXحبة ا.نسXان لمجازاتھXا، د..ت تتحول من د..تھا الحقيقية الى 

  . )1(دم استقرار مفھوم المجاز عنده فقد عدھا من الكنايةوم5بساتھا له، ولع

فض5 عن ذلك فقد وجدت ان اGيات التي فيھا ذكر الموت انما المراد اسبابه كما في قولXه 

��           ((: تعالى�� � ��*ـ� IC Dـ��$ِ' �ـ�#J � ��*ـ� ٍ����Y# *�ـ� �ُـ:� *�5َـ 
��6ْـ�b ��ْ'ـ����� #bُj� ��Rَ ��5َـ�[# �#Sـ� #b#3�7�>+َ��   ?l�َ� �b 3ـ� �;ـ�

ٌ����َy(()2( .  

أي أنXه مXع اتيXان أسXباب المXوت والشXدائد التXي ... ((: بقولXه )ھXـ460-(اذ فسره الطوسي 

 )3(...))ولXيس ھXو بميXت مXن شXدة ا�ھXوال، وأنXواع العXذاب )مXن كXل جھXة(يكXون معھXا المXوت 

باب المXوت، كأن اس((الغرض من ذكر الموت دون اسبابه بقوله  )ھـ538 -(ويذكر الزمخشري 

  . )4())واصنافه كلھا قد تآلبت عليه وأحاطت به من جميع الجھات،تفظيعا لما يصيبه من اG.م

يXدل د.لXة اكيXدة  ))ومXا ھXو بميXت.. ويأتيXه المXوت.. ((: ويبدو لي ان سياق اGية القرآنيXة

صود الموت على ان المراد ھو اسباب الموت لتصوير معاناته قبل الموت . بعده اذ لو كان المق

  . نفسه لمات به . محالة

~� 3��َـ��5ُ �   ((: ھذه ا.سباب عند تفسيره لقولXه تعXالى )ھـ548 -(ويعدد الطبرسي  �ُ+ـ�
�َ�3 ��X�H �v�#7���'ْ��ِ$ �_ِ$�7.َْP��� ِ���F������ْ�� ُA���2��ْ�� ��7���\ mَ�76َ ��ِ� #Y���'�ْ� � ُ��F�Hَ- �7َ`�H �َaِ��_�X�+#'ْ�� )(()5( .  

و. ريب فXي ان المXوت . يحضXر بنفسXه وانمXا  )6(أسبابه من مرض وھرم ونحوھما: أي

  . اسبابه، والتي وان تعددت ا. ان الموت واحد

                                                
  .335 -332: 1الجاحظ، الحيوان : ظ (1)
  .17ابراھيم ،  (2)
  .285 -284: 6ي، التبيان الطوس (3)
  .513: 2الزمخشري ، الكشاف  (4)
  .180البقرة ،  (5)
  .336: 3و 385: 1الطبرسي، مجمع البيان : ظ (6)
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تسمية الشيء باسم غيره اذا جاوره وداناه فXي ((: بأنھا )ھـ538 -(وقد عرف الزمخشري 

  )2(. وھو ما استقر عليه تعريف الب5غيين لھا )1())غير موضع

وھXXذه اسXXھامة  مXXن اسXXھامات المفسXXرين فXXي تأصXXيل المصXXطلحات الب5غيXXة فXXي ضXXوء 

 )ھXـ538 -(لذلك نجد الزمخشXري . النصوص القرآنية، وكذلك الكشف عن ب5غة النص القرآني

� �1ُ5�ْ#�>ِ((: يفسر قوله تعالى�* #E��1��6َB�� � ِ!���َ�3 )َj�9&َ )���#* ِ0��.َ ��* ���َ� ���#��َ. ��ِ�  #M�#1+َ�َ #b�8�6�َ4�* ��ِ� ��*

َR �b���� ��ِ� �T�7ْ4َ6 َR #b#*��َ. #b�َ َ,�َ. ْaِ� �T�7ْ4َ6 َR #b#*��.َ #b�َ َ,�َ. ْaِ� �u��ُXْ�� %���ُ- �A�9��#��ْ�ِ$ �_�Hِ7َ4ْ�� W~�8#�(()3( .  

اتح ووجھXXه ان يفسXXر المفXXX.. ((: علXXى ضXXوء تحديXXده ا.صXXXط5حي لھXXذه الع5قXXة فيقXXXول

وقد عدھا ضربا من ضروب  )4())..بالخزائن، ويعطيھا حكم ما اضيفت اليه للم5بسة وا.تصال

  )5(ضروب المجاز

يكشف عن الغرض منھXا فXي تفسXيره لقولXه  )ھـ548 -(ليس ذلك فحسب بل ان الطبرسي 

� B,َ &�3�7���((: تعالى�ْ.1�7ْyَ-�� � ُ���1���>�َْ
َ& �7�8�9�ْ� � ُ5ِ$ ��1.ْ�7&َ ْaِ������#7ُr16َ � ُ+�َْ-�� ��(()6(   

ولم يذكر غرق فرعون �نXه قXد ذكXره فXي مواضXع  )وأغرقنا آل فرعون(وقوله ((: اذ قال

عليXXه �ن الغXرض مبنXي علXى اھ5XXك فاختصXر لد.لXة الك5Xم  )7())فأغرقنXاه ومXن معXXه((: كقولXه

ان ا.ميXXر  ويكXXون الظXXاھر. دخXXل جXXيش ا�ميXXر الباديXXة: فرعXXون وقومXXه ونظيXXره قXXول القائXXل

قد نظر الى قرينة السياق لتحديد د.لة اGية او.  )ھـ548 -(ويبدو لي ان الطبرسي  )8(...))معھم

او. ومن ثم الغرض المقصود منھا وھو ا.يجاز في الك5م فض5 عمXا يXدرك عق5X مXن م5زمXة 

ة عXXن لھXXذه الع5قXX )ھXXـ606 -(ولXXم يختلXXف تعريXXف الXXرازي ...ا.ميXXر لجيشXXه عنXXد دخولXXه الباديXXة

  تسمية للشيء باسم ما يجاوره، ... ((: السابق، اذ عرفھا بقوله )ھـ538 -(تعريف الزمخشري 

                                                
  .352-351: 4الزمخشري، الكشاف  (1)
  .209: 3احمد مطلوب ،معجم المصطلحات الب5غية : ظ (2)
  .76القصص،  (3)
  . 434: 3الزمخشري، الكشاف  (4)
  .351: 4ن .م: ظ (5)
  .50البقرة ،  (6)
  .))فأراد ان يستفزھم من ا.رض فأغرقناه ومن معه جميعا(( 103ا.سراء ،  (7)
  .155: 1الطبرسي، مجمع البيان  (8)
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��J<#�7 ((:لذلك نراه يفسر قوله تعالى )1())ويتصل بهَ& �K�=W7����(()2(.  

لمXا بينھمXا مXن مجXXاورة و  )3())...أنXه سXمى الXى مXا يXؤول الXXى العXذاب عXذابا... ((: قXائ5

  ...اتصال

  : 9قة ا:ليةالع -8

 )ھXـ310-(ھذه الع5قة عند الطبري  ويمكن ان نلمح )4())تسمية الشيء باسم آلته((: وھي 

ـ1�+�5ُ �      ((فXXي تفسXXيره لقولXXه تعXXالى  )ھXXـ310 ���\�ــ+�w�Sْ�َ- #vـ� ِO��َP��� �Y����ـ'� ــS�� #Uـ� �ْ�\ �bـ �6ـ���B �ـ ��*ـ�

�_�'������ْ�� IY���� �q��َa %�& ��ِ� � ُ5������َْ-��(()5(   

فXي   )ھXـ460 -(وقXد أكXدھا الطوسXي  )6())..واخت5ف منطق السXنتكم ولغاتھXا.. ((: اذ قال

غير أنه لما كانت .. اخت5ف مخارجھا التي . يمكن الك5م ا. بكونھا كذلك: أي((: تفسيره اذ قال

ت اG.ت التي تتأتى بھا ھذه الضروب . يقدر على تھيئتھا كذلك غيXر b جXاز ان تضXاف اللغXا

  . )7())اليه تعالى على ضرب من المجاز

يخرج وضع اللسان موضع القول انما ھXو مXن قبيXل  )ھـ548 -(ا. أننا نجد ان الطبرسي 

�((: ا.ستعارة اذ يقول في تفسيره لقوله تعالى�ِ7�\�� %�& Ip�F�2 ����S�� %�� ْ:���=���(()8( .  

ن موضع القول على ا.ستعارة؛ �ن والعرب تضع اللسا.. ثناء حسنا في آخر ا�مم: أي((

  : القول يكون بھا، وكذلك يسمون اللغة لسانا قال ا�عشى باھلة

                                                
  .193: 30الرازي ، التفسير الكبير  (1)
  .5المدثر،   (2)
  .193: 30الرازي، التفسير الكبير  (3)
  .209: 3ية أحمد مطلوب، معجم المصطلحات الب5غ (4)
  .22الروم،  (5)
  .38: 21الطبري، جامع البيان  (6)
  .217: 8الطوسي، التبيان  (7)
  .84الشعراء ،  (8)
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  )2()))1(من علو . عجب منھا و. سخر    لسان . اسر بھا أتتنياني 

يجXXده اكثXXر دقXXة فXXي تحديXXد ھXXذه الع5قXXة  )ھXXـ460 -(الم5حXXظ لتفسXXير الشXXيخ الطوسXXي و

يحه بآلXة الشXيء  باعتبXاره اللسXان آلXة الك5Xم، ومXا تفسXير وبكونھا مXن المجXاز فض5X عXن تصXر

  ..ا. عيال عليه )ھـ548 -(الطبرسي 

أي ان ا.سلوب القرآني في ھذه اGيات كما في غيرھا ھو مما تعارفته العرب في ك5مھا، 

وفXXي ھXXذا تأكيXXد آخXXر كشXXف عنXXه المفسXXرون  مXXن أن ا.سXXلوب القرآنXXي انمXXا كXXان معجXXزا لتفXXرده 

  .. ة ا.سلوبية، وبما ابدعه من نظمبالصياغ

                                                
  .20: 2 )غرر الفوائد ودرر الق5ئد(الشريف المرتضى، أمالي المرتضى : ظ (1)
  .268: 7الطبرسي، مجمع البيان  (2)
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aَ��ـq� $ِ'�ــ� َ.ــ*�F��C  ((: قXXد فطXن الXXى ان قولXه تعXXالى )ھXXـ606 -(فض5X عXXن ذلXك فXXان الXرازي 

�F�ِ9���ْ�� ٍ0�wَrِ$ �h���َ �b���� ��َ-�� � ُ5��F��َ-(()1( .  

المجXاز اعلXم ان ذكXر ا�يXدي علXى سXبيل ((: يحمل في طياته ھذه الع5قة فقال فXي تفسXيره

بل يى سXا علX.ن الفاعل ھو ا.نسان . اليد، ا. ان اليد لما كانت آلة الفعل حسن اسناد الفعل اليھ

%      ((: عنXد تفسXيره لقولXه تعXالى )ھـ606 -(ثم يعقب الرازي  )2())المجاز Ip�F &ـ� ��� 2ـ� % ��Sـ� ْ: �ـ� ���=��ـ�

��ِ7�\��(()3(  

مXا عسان عمXا يوجXد باللسXان كمXا عبXر باليXد وعبر بالل.. رزقناھم الثناء الحسن.. ((: قائ5

  . )4())يعطى باليد وھو العطية

و. شك في ان اللسان ھو آلة الثناء الحسن كما ان اليد ھي آلة الفعXل وھXو مXا كشXف عنXه 

  ∗المفسرون .براز ب5غة النص القرآني وسر اعجازه

  

  مجاز الحذف

قXXد  )ھXXـ207 -(والفXXراء  )ـھ180XX -(ويسXXمى بمجXXاز النقصXXان، وكXXان ا.وائXXل كسXXيبويه 

  )5(ذكروه، وعدوه من اتساع الك5م

                                                
  .51ا.نفال ،  (1)
  .120: 9الرازي، التفسير الكبير  (2)
  .84الشعراء ،  (3)
  .230: 21الرازي ، التفسير الكبير  (4)
وھناك ع5قات أخرى حققھا الزمخشري في تفسيره ولم يشXر اليھXا البحXث لتXداخلھا مXع غيرھXا مXن الع5قXات   ∗

، وايضا عنXد الXرازي 445 -444محمد حسنين ابو موسى ، الب5غة القرآنية في تفسير الزمخشري : المذكورة ظ
  .170: 5و 148: 15لتفسير الكبير ا :ظ

  .369، 236: 1الفراء ، معاني القرآن : ، ظ247: 3و  212: 1سيبويه، الكتاب : ظ (5)
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وقXد اصXطلح عليXه عبXد  )1(اما الب5غيون فقد ادركوا ان حذف المضاف من مجXاز الحXذف

  )2(بمجاز النقصان )ھـ471 -(القاھر الجرجاني 

كذلك الحال مع المفسرين، اذ نرى الكثير من تفسXيراتھم قXد اصXطلحت علXى مجازيXة ھXذا 

���ِ��ــ�       ((:، كمXXا فXي تفسXXيرھم لقولXه تعXXالىالحXذف  �% -َْ.9�1�ْ�ــ� &��!�ـ ����ْ��ــ�� ���+ـ� � % ��1ُــ� &��!ـ� 
َ,ْ ���7َXْ��ــAَ ���+ـ� ����ـ�

���ُ.�]����َ(()3( .  

 )والعير التXي اقبلنXا فيھXا(فيھا من اھلھا،  نْ مَ  لْ سَ : يقول... ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

مجازيXة ھXذه  )ھXـ460 -(دد الطوسXي حXثXم ي )4())..، والتXي اقبلنXا معھXاوھي القافلة التي كنا فيھا

  . )5())مجاز . محالة .نه . بد فيه من تقدير اھلھا )واسال القرية(: فاما قوله((: اGية فيقول

  )6(.من المجاز المشھور في لغة العرب فانه عد ھذه الع5قة  )ھـ606 -(أما الرازي 

وحXXذف .. ((: بقXXولھمض الXXذي مXXن أجلXXه حXXذف المضXXاف ثXXم يكشXXف المفسXXرون عXXن الغXXر

مقامXه اختصXارا لد.لXXة  -مXن القريXة والعيXر -، واقXام المضXاف اليXXه  ا�صXلالمضXاف الXذي ھXو 

فكانت الغاية اذن من الحXذف ھXو ا.ختصXار فXي تكثيXف الد.لXة وھXذا . يXتم ا.  )7())الك5م عليه

يقXرر  )ھXـ538 -(لذلك نجد الزمخشXري. ھو الدال بد.لة الك5م على الحذف ، فيكون سياق اGية

���َـ �  ((: غير ما رآه غيره من المفسرين في قولXه تعXالى لىععدم الحاجة من تقدير مضاف 

                                                
  .51 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب5غيا : ظ (1)
  .383الجرجاني، عبد القاھر، اسرار الب5غة : ظ (2)
  .82يوسف،  (3)
  .46: 13جامع البيان  ،الطبري (4)
  .233: 3الطوسي ، التبيان   (5)
  .190: 18الرازي ، التفسير الكبير : ظ (6)
  .190: 18الرازي، التفسير الكبير : ، ظ342: 5الطبرسي، مجمع البيان : ، ظ180: 6الطوسي، التبيان  (7)
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 ���ُ��;�َ. � #J ��َ- �ً6����$ ��1#�ْ
�$ ��J�M��>&َ ��J��1ْ5�َ�Jَ- IA���7.َ ��*)4 (    ��1 
ْ�ـ#�$ � #J�M� ���aِ� � #Jْ =ـ� � �َـ��� [�3ـ��'َ&  ��َ- �Rِ�

�_�'���َ( ��1ُ� ���ِ� ��ُ��َ.(()1( .  

. يXرى  )ھXـ538 -(بينمXا الزمخشXري  )2(.الذين قدروا وجود مضاف محذوف من القريXة

ھXل يقXدر حXذف المضXاف الXذي ھXو : فXان قلXت.. ((: ضرورة بتقXدير مضXاف محXذوف اذ يقXول

يقXدر المضXاف للحاجXة و. حاجXة،  انمXا: ؟ قلXت)أھلكناھXا(او قبل الضمير في  )قرية(ا.ھل قبل 

اGيXة بXدليل سXياقھا اذ لXو كXان  وأرى ان ھXذا ھXو المXراد مXن )3())فان قرية تھلك كما يھلك أھلھا

اھلكنXاھم، و. فائXدة مXن اھ5Xك : المقصود اھ5ك اھXل القريXة دون القريXة لكXان ا�ولXى ان يقXول

  . دة اھ5ك القرية ومن فيھا.را )أھلكناھا(القرية دون اھلھا لذلك جاء قوله تعالى 

�  ((: حذف المضاف من أولXى التXأويلين لقولXه تعXالى )ھـ310 -(وقد عد الطبري َ�ْ� ���aِْ -َ\ـ�

     ُ-�� ��1�� ��3��ـ� ��1���' '��#�� .َـ��ُ�� �ـ� ����ـ� Iuُـ��Xِ$ � ُ���1��6َB ��* ��ُ�#\ ���{"�� � ُ5.َ��&َ ��1��َ&���� � ُ5.َ�َi��*  ��#$ِ7 fـ�

ِ$�ُ�ُ. %�&�_�1�*�s#* � ُ+1ُ� ��ِ� � ُ5ُ���|ِ� �bِ$ � ُ�#7#*ْ
�� ��'�Sْeِ$ ْ:ُ. � �Jِ7ْ4ُ5ِ$ َ:�>���ْ� � ِ!(()4(  

واشربوا في قلوبھم حب العجل، .ن المXاء : تأويل من قال.. وأولى التأوي5ت.. ((: اذ قال

شXرب قلXب ف5Xن حXب ا: اشرب ف5ن في قلبه، وانما يقال في حب الشيء، فيقال فيXه: . يقال فيه

  )5()).....كذا، بمعنى سقي ذلك حتى غلب عليه، وخالط قلبه

واشXربوا فXي ((: ان ھذا التأويل ھو الوجه الصحيح وان معناه )ھـ460 -(ويرى الطوسي 

  : وقالت اعرابية.. .قلوبھم حب العجل، يقال اشرب فلبه حب كذا

  يدريبه ھام قلبي منذ حين و.      بأھلي من عادى ونفسي فداؤه

                                                
  .4ا.عراف،  (1)
  .169: 4، الطبرسي، مجمع البيان 140: 8الطبري، جامع البيان : ظ (2)
  .83: 2الكشاف الزمخشري،  (3)
  .93البقرة ،  (4)
  .120: 1الطبري، جامع البيان  (5)
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  ولح عليه القلب في سالف الدھر    ھوى اشربته النفس ايام جھلھا

ولكن يترك ذكXر الحXب اكتفXاء بفھXم السXامع لمعنXى ... في حب الشيء: وانما يقال ذلك... 

لXXذلك فXXان  )1())...الك5Xم، اذ كXXان معلومXXا ان العجXXل . يشXXربه القلXXب وان الXXذي اشXXرب منXXه حبXXه

فض5 عن ذلك فانه  )2(حب العجل: ة حذفا للمضاف ، والتقديريرى ان في اGي )606 -(الرازي 

يضيف فائدة أخرى لمجاز الحذف غير ا.يجاز وا.ختصار، اذ عده ضربا من التأويل وذلك في 

�4�((: آيات التجسيم، كقوله تعالى�2 ��4�2 #q�َ�'�ْ��� �qW$�� �M��=��(()3(  

يه اذن من التأويل بتقدير مضاف محذوف وذلك .ن الحركة تستحيل عليه سبحانه ف5 بد ف

  )4(لنفي التجسيم عنه سبحانه

ليس ذلك فحسب بل قد تتباين رؤية المفسرين في شXأن تقXدير المضXاف ليXتم معنXى الك5Xم 

: به، او ان السياق القرآني يتخذ وجھة تفسيرية أخرى . ع5قة لھا بالحذف كمXا فXي قولXه تعXالى

))�* #E�َ����F.َ �7�'َXْ����ِ ��FَXْ�� ِ��#=�7#��ْ�َ� �]��3 )�+�H َ,ِ<��1(()5( .  

. بد مXن تقXدير لفXظ ((: فيقول )ھـ538 -(تفسير الزمخشري  )ھـ606 -(اذ يورد الرازي 

ثXم  )6())...أنXا قXدرنا سXيره منXازل: يتم به معنى الك5م �ن القمر لم يجعXل نفسXه منXازل فXالمعنى

يحتمXXل ان يقXXال المXXراد منXXه،  ]الزمخشXXري[مXXا ذكXXره وعلXXى ((: قXXائ5 )ھXXـ606-(يعلXXق الXXرازي 

  . )7())...والقمر قدرناه ذا منا زل �ن ذا الشيء قريب من الشيء

                                                
  .355 -354: 1الطوسي، التبيان  (1)
  .38: 5الرازي ، التفسير الكبير : ظ (2)
  .22الفجر،  (3)
  .173: 31الرازي، التفسير الكبير  : ظ (4)
  .39يس،  (5)
مXXن تقXXدير  )قXXدرناه منXXازل(و. بXXد فXXي .. (( وأمXXا نXXص الزمخشXXري فھXXو 53: 26الXXرازي ، التفسXXير الكبيXXر  (6)

  .19: 4الكشاف  ))..قدرنا مسيره منازل: مضاف .نه  .معنى لتقدير نفس القمر منازل والمعنى
  .53: 26الرازي، التفسير الكبير  (7)
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وأرى ان اGية صريحة في ارادة قدرة b تعالى بتقدير القمر منازل ودرجات يزيد عندھا 

لظXاھر اGيXة  )ـھ310X -(ويتناقص، ومن ثم ف5 تحتXاج  الXى أي مXن التXأويلين وتفسXير الطبXري 

  . )1(.يدعم ھذا الرأي اذ رأى ان معناھا تقديرنا القمر منازل

ا. أنني وجدت ان ارادة حذف المضاف من السياق القرآني في بعض تفسيرات المفسرين 

�  ((: لقولXه تعXالى )ھXـ606 -(لم تكن تتناسب والمعنى المراد من اGية كما في تفسXير الXرازي  َ&'ـ�

�Rِ� )���#'�� ��*B      ��َP� % �,ٍ &ـ� ���� َ��ـ� ���ِ�� &�3�7ـ� � #!�1 ��*�َ�ـ�e!ِ � -َ�� ��4ْ+ـ� ���� � &�3�7ـ��* Iv���\ )�َ�3 �b�*��.َ ��* ٌA��D�ُa   #bـ��ِ��� ِO

�_�&ِ7�S#'�ْ� ��'�َ(()2(   

أنXه قXد يعبXر عXن الواحXد : )ا�ول(مع ان فرعون واحد لوجXوه  )ملئھم(انما قال ((: اذ قال

  . )3())انا نحن نزلنا الذكر((: مع، والمراد التعظيم، قال b تعالىبلفظ الج

ان ھذا مXن بXاب حXذف المضXاف كأنXه : )الثالث(. أن المراد بفرعون آل فرعون: )الثاني(

  . )4())اريد بفرعون آل فرعون

ويبدو لي ان الوجھين الثاني والثالث ھما بد.لة واحدة وھي تقدير مضاف محXذوف وھXذا 

  . د.لة اGية اذ ان المراد ھو الخوف من فرعون . من ملئه . يخدم

وھXXو ان يعبXXر عXXن الواحXXد بلفXXظ الجمXXع للتعظXXيم، فھXXذا ممXXا . يتناسXXب : امXXا الوجXXه ا�ول

ومقصXد اGيXة الكريمXة ايضXXا، اذ لXم يكXن المXXراد مXن سXياقھا تعظXXيم فرعXون أو ملئXه، وانمXXا اراد 

ھو تصوير ما في قلوب الذرية الذين آمنوا من  )ملئه(.  )ملئھم(من ذكره  -وھو أعلم  -سبحانه 

 )ملXئھم(من الرعب من فرعون لما ھو معروف عنه من بطXش وجبXروت ومXن  )ع(قوم موسى 

ولXم يقXل  )ذريXة(لXذلك اطلXق علXيھم  )ع(مc الذرية الذين لم يوافقوھم علXى ايمXانھم بموسXى : أي

                                                
  .11: 23الطبري، جامع البيان : ظ (1)
  .83يونس،  (2)
  .))افظونانا نحن نزلنا الذكر وانا له لح(( 9ا لحجر،  (3)
  .145: 17الرازي ، التفسير الكبير  (4)
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الذرية بأنھم ھم  )ھـ606 -(وقد عرف الرازي ، ذلك .نھم كانوا مستضعفين، )جماعة(أو  )قوم(

  .)1(او.د من دعاھم .ن اGباء استمروا على الكفر

نقل عXن بعXض اللغXويين قXولھم ان الضXمير فXي  )ھـ548 -(فض5 عن ذلك فان الطبرسي 

وفي ھذا تأكيد آخر ان مقصود اGية ھو تصوير خXوف  )2(راجع الى الذرية )وملئھم(قوله تعالى 

  ...من بطش فرعون ومن آبائھم الذين استمروا على الكفر )ع(تي آمنت بموسى الذرية ال

وخ5صة القول ان المفسرين قد برعوا في تحديد المجاز بنوعيه وبع5قاته المتنوعة والتي 

انضوت تحت كل نوع من أنواعه، وبما يسھم في ابراز ب5غة النص القرآني وفق رؤية تفسيرية 

ى الب5غيين في كشفھم عن الصXورة المجازيXة وأثرھXا فXي بيXان اعجXاز ر منھا رؤيفاقت في الكث

  ... النص القرآني

فXXانھم قXXد ادركXXوا ان الXXنص القرآنXXي انمXXا كXXان علXXى وفXXق مXXا تعارفتXXه العXXرب مXXن وأيضXXا 

اساليب وطرائق في القول اذ كانوا يستندون كثيXرا علXى الشXعر واقXوال العXرب وعXدھا كمصXدر 

يXؤدي بھXم القXول ان القXرآن انمXا كXان معجXزا لمXا فيXه  ممXازية القرآنيXة من مصادر الد.لة المجا

وھXي رؤيXة اسXتند اليھXا  )3())...من عجائب النظم وغرائب البيان ليكون ابلغ في باب ا`عجاز((

  ... من كتب با.عجاز القرآني وقد وثقھا المفسرون وھم يحللون النصوص القرآنية الخالدة

  

                                                
  .144: 17ن .م: ظ (1)
  .161: 5الطبرسي، مجمع البيان : ظ (2)
  .232: 2الطبرسي، مجمع البيان(3)
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  . التشبيه لغة واصط حا -1

ارتبط التشبيه كظاھرة بيانية بجذر لغوي، استطاع من خ�له الب�غيون تحديد د�لته 

كما -حدد ا�بعاد الفنية ا�صط�حية بمراحل متعددة حتى تبلور ونضج كمصطلح بياني مت

  -سيأتي

  : التشبيه لغة

ماثلة، واشبھت ف�نا وشابھته واشتبه علي، وتشابه : المثل؛ واشبه الشيء: الشبه والشبيه

  . )1(التمثيل: اشبه كل واحد منھما صاحبه، والتشبيه: الشيئان واشتبھا

  . وھذا يعني ان اللغويين يرون ان � فرق بين التشبيه والتمثيل

  : شبيه اصط حاالت

وھو فن عرفته العرب في اساليبھا ، وشعرھا، اذ كان من اكثر الظواھر البيانية استعما� 

وقد مرت ھذه الظاھرة  )2())قال قائل ھو اكثر ك�مھم لم يبعد.. ((ودورانا في ك�مھم، فلو 

 -(مصطلحا ناضجا، فقد صرح الجاحظ كغيرھا من الظواھر البيانية بمراحل حتى استوت 

  حتى جاء المبرد )3(بالتشبيه ا � انه لم يصطلح عليه او يقسمه )ھـ255

واعلم ان للتشبيه حدا فا�شياء تتشابه من ((: الذي عقد بابا لدراسة ھذا الفن اذ قال )ھـ285-(

- (أما قدامة بن جعفر  )4())...وجوه وتتباين من وجوه، وانما ينظر الى التشبيه من حيث وقع

ان الشيء � يشبه ((: نظرته للتشبيه نقدية اكثر من كونھا ب�غية اذ يقول فقد كانت )ھـ337

بنفسه و� بغيره من كل الجھات اذ كان الشيئان اذا تشابھا من جميع الوجوه ولم يقع بينھما تغاير 

فاحسن التشبيه ھو ما وقع بين الشيئين اشتراكھما في الصفات .. فصار ا�ثنان واحدا البتة اتحدا

  )5())ي بھما الى حال ا�تحادنن انفرادھما فيھا حتى يداكثر م

  التشبيه ھو ((: الذي عرفه بقوله )ھـ386 - (مصطلح على يد الرماني الويبدأ تحديد 

                                                
  .)شبه(ابن منظور ، لسان العرب مادة : ظ (1)
  .42: 2المبرد ، الكامل في اللغة و اJدب  (2)
  .19: 2الجاحظ، البيان والتبيين : ظ (3)
  .17: 2المبرد، الكامل في اللغة واJدب  (4)
  .122عر قدامة بن جعفر، نقد الش (5)
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العقد على ان احد الشيئين يسد مسد اLخر في حس او عقل، و� يخلو التشبيه من ان 

 تور محمد حسين الصغير تعريف الرمانيا�ستاذ الدك وقد عدّ  )1())يكون في القول او في النفس

اء بين المشبه والمشبه به في العقل او ل اھل المنطق، اذ أبان فيه ا�لتقجامعا مانعا كما يقو((ھذا 

الحس، وھما اللذان يحكمان في تشابه الشيئين في امر ما، وھذا التشبيه اما ان تدل عليه د�ئل 

 هالب�غيين في تحديد مصطلح التشبيه بمن تابع سابق وتستمر رؤى )2())قولية، او ايحاءات نفسية

  )3(او اضاف اليه ما اراد اضافته

أجمل تقويم التشبيه بأرصن تعبير شمل آلته ((الذي  )ھـ626 - (حتى جاء السكاكي 

،ووجه الشبه وھو جھة ا�شتراك في وجه او  هومصادره ، بذكر المشبه والمشبه به، وھما طرفا

  )4())تنافرا واتساقا، موافقة ومخالفة، هوبعيد ه، وأحوال التشبيه، قريبا�فتراق في وجه آخر

ان التشبيه مستدع طرفين، مشبھا ومشبھا به، واشتراكا بينھما في وجه، وافتراقا ((: اذ قال

وھو يمثل ما انتھى اليه  )5())من آخر، ان يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة او بالعكس

الصفات أو  منربط شيئين او اكثر في صفة ((: صطلح التشبيه، اذ قيلالب�غيون في تحديد م

  )6())اكثر

اما المفسرون فانھم انطلقوا من النصوص القرآنية لتحديد مفھوم ھذه الظاھرة البيانية 

   -كما سيأتي-وادواتھا وانواعھا وا�وجه المتنوعة لھا  

  ادوات التشبيه عند المفسرين -2

ند المفسرين بحسب السياق الذي ترد فيه فكانت ھناك الحروف تعددت ادوات التشبيه ع

وا�فعال وا�سماء، قد جاءت في اغلبھا � حداث التشبيه الصريح في النص القرآني الكريم، و� 

شك في ان حروف التشبيه كان لھا السبق في ھذا ا�حداث لذلك نجد كثيرا من المفسرين قد 

   -كما سيتضح -اJنواع اJخرى من أولى لھا عناية اكثر من غيرھا 

  

  . الحروف -

                                                
  .74الرماني، النكت في اعجاز القرآن  (1)
  .62محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي   (2)
  .63 - 62ن .م: ظ (3)
  .63ن، .م (4)
  .177السكاكي ، مفتاح العلوم  (5)
  .170: 2احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب�غية  (6)
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أدتان الكاف وكأن، فالكاف اكثر حروف التشبيه دورانا في الك�م، لما لھا من ايجاز وھما 

من أي حرف آخر معھا او ان مجردة واختصار �يراد معنى التشبيه الصريح، وھي قد تأتي 

  .. وغيرھا )كأين(فتكون  )أي( أو )كذا(فتكون )ذا(او بـ )كأن(فتصبح  )أن(تكون متصلة بـ

���ُ	� َ��ِ�َ� ((: مجردة للتشبيه في تفسير المفسرين لقوله تعالى )الكاف(وقد وردت َ�� ً�����َ�
��َ� �َ�ِ��َ ������ْ�� ���� ����َ��  �!ْ"#$ %�&'�(َ) �	#*#+#���َ� #,-#./َ �0��َ�ِ1 �2-#3ُ4�+�$ �	#*َ5�$َ��, #6��َ7�ْ� �8(�9��َ7�ْ� �: ;��+�<�َْ=ِ> �	ُ)�ُ?َ�@ #6

�$ ��'��  َ�� �0��َ� �2(َ)�- �	#*َ�(����َ� #�'�� َA�B�Cَ=�َ ��#+���D#$ �	�َ �0�E�َ�-ُ� ِ3��َ7�ْ�  َ�� ً�����َ� ;F��.�C�GH�<(()1(  

  )2())...كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت... ((: اذ قيل

ھي ان  ك�ّ ((الذي اعتبر ان  )ھـ460 -(الطوسي وكذلك وردت كاف التشبيه مجردة عند 

وكذلك فانه يرى في  )3())وشددت للمبالغة في الزجر )�(تكون الكاف للتشبيه دخلت على 

دخلت  )ذا(دخلت عليھا كاف التشبيه كما ان اصل كذا  )أي(أصل كأين ((ان  )كذا(و  )كأين(

 )كم(يرھا في المعنى �نھا نقلت الى معنى في اللفظ لتغ ]كأّين[ وانما غيرت. كاف التشبيه اعليھ

�I$ِI�Jْ# ((: تعالى يفسر قوله  لذلك نجده )4()في التكثير� #�'�� �0��BKَ ���� ��$�&'��  َ�ِ1�- �0���َِ1 L�C�#$ �0��َ&َ)

#	������ْ�(()5(.  

   )6())كالوحي الذي تقدم يوحي اليك((بقوله

كأين كلمة مركبة من كاف التشبيه ((:ذ قال انا )ھـ606- (والرأي ذاته نجده عند الرازي 

  )7()))كم(واي التي تستعمل استعمال من وما ركبتا وجعل المركب بمعنى 

فانه يرى ان حرف التشبيه ھو الكاف مجردة دون ما يلحقه من  )ھـ548 -(اما الطبرسي 

من كذا  )ذا(كأين اصل كائن ا ي دخلت عليه كاف التشبيه كما دخلت على ...((: حروف اذ قال

وھذا يعني ان الكاف مجردة  )8())من كأّن وكثر استعمال الكلمة فصارت كلمة واحدة )أنّ (وعلى 

                                                
  .19اJحزاب،  (1)
  .537: 3الزمخشري، الكشاف : ظ ،159: 21الطبري، جامع البيان  (2)
  .298: 10الطوسي، التبيان  (3)
  .10: 3ن،.م (4)
  .3الشورى،  (5)
  .141 -140: 9الطوسي، التبيان  (6)
  .86: 25الرازي ، التفسير الكبير  (7)
  .315: 2الطبرسي، مجمع البيان  (8)
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قائمة لوحدھا للتشبيه كما ھو معروف عند  )كأن(و� توجد عنده  همجردة ھي مدار التشبيه عند

 الكاف في...((: فانه يرى أن )ھـ606 -(الرازي أما الب�غيين وعند غيره من المفسرين، 

 )ان(و  )كذا(من  )ذا(التي ھي ل�ستفھام كما دخلت على  )أي(كاف التشبيه دخلت على  )كأين(

ان معنى التشبيه قد انتفى من  يحددا� انه  )1())� يجوز حذفھا. وان ھذه زيادة �زمة.. من كأن

ھي كاف  )كذلك(في حين يرى ان كاف )2(.ام لتبيان عددكذا وكأين، فكأين للتكثير، وكذا 

والذي انزل من السماء ماء بقدر، فانشرنا به بلدة ميتة ((: كما في تفسيره لقوله تعالى )3(التشبيه

   )4())كذلك تخرجون

ووجه التشبيه انه يجعلھم احياء بعد ا�ماتة كھذه ا�رض التي انشرت بعد ما ... ((: اذ قال
المفسرين، بعض فعل عند وھي من الحروف المشبھة بال )كأنّ (في حين نجد  )5())...كانت ميتة

-�5َM ْ�ِ1َ?ْ+�) ((: لقوله تعالى )ھـ310 -(مدار تفسير كثير من اLيات القرآنية كما في تفسير الطبري 
��� (�� �-#3ُ)ْ���- ;N��ُ?ِ> �	ُ)(�+��َ/O (�� �-ُ&#P �	ِ*ِ> QR�K��- #�'Mَ� ��S+Tَ�- ٌ�'ُT #�'Mَ=َ) �	#*Kَ��َ� َV�B�W�ْ�ُ�'�Jَ� ���2�ُ?'5/َ �	(()6(  

اذ اقتلعنا الجبل، فرفعناه فوق بني اسرائيل، كأنه ظله  )ص(واذكر يا محمد ... ((: اذ قال

Jْ#*�) ((: في تفسيره لقوله تعالى )ھـ460 -(وكذلك نجدھا عند الطوسي  )7())...غمام في الظ�مَX

�Y�X(���!�� #Z-#8#, #�'Mَ=َ)(()8(  

  )9())...أس شيطانيقولون كأنه ر..((: اذ قال

يكشف عن اھمية موقع اداة التشبيه ولما له من  )ھـ606 -(ذلك فان الرازي  علىفض� 

: زيد كا�سد، كان معناه زيد يشبه ا�سد، واذا قلت: فاذا قلت... ((: ثر في نظم الك�م، فيقولأ

ليس فيه . ا�سدزيد يشبه : كأن زيدا ا�سد فمعناه يشبه ان زيدا ھو ا�سد حقيقة، لكن قولنا 

مبالغة عظيمة فانه يشبھه في انھما حيوانان وجسمان وغير ذلك، وقولنا زيد يشبه ا�سد � يمكن 

حمله على الحقيقة، اما من حيث اللفظ فنقول اذا دخلت الكاف على المشبه به، وقيل ان زيدا 

                                                
  .26: 9الرازي ، التفسير الكبير  (1)
  . ن، الصفة نفسھا.م: ظ (2)
  .15: 19ن .م: ظ  (3)
  .11الزخرف،  (4)
  .197: 27الرازي، التفسير الكبير  (5)
  .17ا�عراف ،  (6)
  .130: 9الطبري، جامع البيان  (7)
  .65الصافات،  (8)
  .460: 8الطوسي، التبيان  (9)
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، فكان ا�سد عمل كا�سد، عملت الكاف في ا�سد عم� لفظيا والعمل اللفظي مع العمل المعنوي

متروك ھو سد على اعرابه فاذن به عمل حتى صار زيدا، واذا قلت كأن زيدا اJسد تركت ا�

 هسد ھو على حالأه بفي تلك الحال، و� شك في ان زيدا اذا شبّ به وحقيقته وزيد يشبه  هعلى حال

ل ا�سد عن سد نزّ ن قال زيد كا�وكأن مَ . سد لم يبق على حالهأه بباق يكون أقوى مما اذا شبّ 

درجته فساواه زيد، ومن قال كأن زيدا اJسد، رفع زيدا عن درجته حتى ساوى ا�سد، وھذا 

  )1())تدقيق لطيف

وھذه العناية بموقع اداة التشبيه وما تحدثه من تأثير فيما اذا تقدمت على جملة التشبيه اكثر 

وأفاد منھا عبد  )2(من قبل )ھـ392 -(مما لو توسطت بين المشبه والمشبه به قد ذكرھا ابن جني 

  )3(في ابراز فرق النظم )ھـ471 -(ر الجرجاني ھعبد القا

وخ�صة القول فان ھذه العناية بموقع حرف التشبيه كان لھا ا�ثر ا�كبر في تجسيد 

  .. العناية بظاھرة التشبيه عند المفسرين

  اBفعال -

مفسرين لھا في الكثير من تفسيراتھم تأتي افعال التشبيه بالمرتبة الثانية في استعمال ال
وصوره في الكثير من تلك التفسيرات، منھا  )شبه(ل]يات القرآنية الكريمة، فقد استعملوا الفعل 

��B((: تفسيرھم لقوله تعالىْ�  �َِ1 �	#�(�WMَ (��َ�َ ��$[.�� #�َ� �Y�\�ْ7#� ��'�� ������F ِVَ]4�(َ) Q̂ ���� �	#*���!َ_ �َ�ِ1�- �	#*�+��َ� [3
ٍ,�ُaَ) ٍ,('5�P ]Vُ) 'bِ1 (�+�/(�$cِ> #.���W�$ (���- Q.�\َ5ْ?#�(()4( .  

 )هشبّ ب(فعل التشبيه  )ھـ460 -(وقد استعمل الطوسي  )5(..شبه الموج بالسحاب: اذ قالوا

�	� $�"ْ+���� ���*�)((: في تفسيره لقوله تعا لىَ ) (َ=�2َGB���J#� ��#>'&َ( ��$�&'��  �	#� ��ُM(َ) (GB���J#� ��#>'&َ) ��$�&'��
��$ِ3�@(َ7ْ��(()6(  

فض� عن استعماله ل[فعال  )7())..ه حال من لم يكن قط في تلك الدياريشبّ ... ((: اذ قال

  )8(.)شبھھن(و  )شبھت(

                                                
  .131 -130: 29الرازي ، التفسير الكبير  (1)
  .15-14 )رسالة ماجستير(، ابن جني ب�غيا الباحثة : ، ظ304: 1ابن جني، سر صناعة ا�عراب : ظ (2)
  .199الجرجاني ، عبد القاھر ، د�ئل ا�عجاز : ظ (3)
  .32لقمان ،  (4)
  .72: 8، الطبرسي ، مجمع البيان 259: 8، الطوسي، التبيان 97: 21الطبري ، جامع البيان : ظ (5)
  .92ا�عراف ،  (6)
  .371: 4الطوسي، التبيان  (7)
  .455: 8، 260: 4ن .م: ظ (8)
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ُe	� �d�<Kَ ((: عند تفسيره لقوله تعالى )شبھھا(الفعل  )ھـ538 - (وقد ذكر الزمخشري 
ُ�#>�ُُK�*ْMَf� #��+�� #3�Wَaَ5�$ (��َ� �N�,(�W���ْ� ���� �2ِ1�- GN���<Kَ S.��َ� �-َ� �N�,(�W���ْ(َ) �Lِ*�َ �0��َ� �.�J�> ���� �	 #g'?�!�$ (��َ� (�*�+�� �2ِ1�- #,(

 #�'�� (���- ��'�� �����!�P ���� ُAِB�*�$ (��َ� (�*�+�� �2ِ1�- #8(��ْ�� #��+�� #^#3ْ7���َ�2�ُ���Jَ/ (���� ٍV��(َ"ِ>(()1(  

التشبيه  فعل قد ذكر )ھـ606 -(وكذلك فان الرازي  )2())...شبھھا بالحجارة .. ((: اذ قال

����((: في تفسيره لقوله تعالى )هشبّ (�- (G�ِ>��, �G.�>َh ُV���<�� Vَ��َ5�C(�َ (��ِ,�.َ?ِ> ٌ��$�F�-َ� �d�َ(�<َ� G8(�� �8(���<�� ���� َi�IMَ� (
(�Bْ���- �g���ْ� #�'�� #jِ3ْk�$ �0��َ&َ) #�ُْl�� Q.�>َh ٍm(َ5�� �-َ� ;���ْ�C �8(َ"�5�>� ِ,(�+�� L�� ����َ�� �2-#.�K�#$ #Rَa+�$ (�� (��َ��- G8(َa#9 #:��ْ&��َ� #.�>�I�� (��َ=�َ Vَ�X

َf� #�'�� #jِ3ْk�$ �0��َ&َ) ِn�,َf� L�� #oُ������َ �Z(�+��َi(lَ��(()3(  

  )4())...اعلم انه تعالى شبه المؤمن والكافر((: اذ قال

في قوله  )حسب(ومن ا�فعال التي أدت معنى التشبيه في تفسيرات المفسرين ھو الفعل 

��+�G,�ُl((: تعالى �GDُ��Dُ� �	#*5َ�B�<�C �	#*َ5�$َ��, �َ�ِ1 �2-#.'َ7#� Q2��.�ِْ- �	ِ*��َ�� #6�ُp�$�-(()5(  

أي من كثرتھم وحسنھم، فكأنھم اللؤلؤ ((: في تفسيره )ھـ460 - (ال الطوسي اذ ق

وايضا  )7())...شبھوا في حسنھم((: فقد فسره بقوله )ھـ538 -(اما الزمخشري  )6()...)المنثور

  )8())...إنما شبھھم((: )ھـ548 -(عند الطبرسي 

انسجاما مع د�لة التشبيه تجعله اكثر  )حسب(وھذه ا�حتمالية والمقاربة في د�لة الفعل 

مشبه به، اذ لم يقل احد من المفسرين في لمقاربة في الصفات بين المشبه والالتي تعتمد على ا

 التزاما منه بظاھر -الذي فسره  )ھـ310 -(سوى الطبري  )تعدھم(أو  )تظنھم(تفسيرھم له 

  )9())...اتحسبھم في حسنھم ونقاء بياضھم، لؤلؤا مبدد((: بقوله -النص القرآني 

-(كان من ادوات الوصف والتشبيه عند الطوسي  )جعل(ذلك فان الفعل  علىفض� 

جعلني ف�ن حمارا، وجعلني ميتا اذا وصفه بالحمارية : كما يقول القائل... ((: اذ قال )ھـ460

                                                
  .74البقرة ،  (1)
  .183: 1الزمخشري ، الكشاف  (2)
  .17الرعد،  (3)
  .35: 19الرازي ، التفسير الكبير  (4)
  .19ا�نسان،  (5)
  .215: 10الطوسي، التبيان  (6)
  .673: 4الزمخشري، الكشاف  (7)
  .174: 10الطبرسي، مجمع البيان  (8)
  .262: 29الطبري، جامع البيان  (9)
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  )1())والموت، وشبھه بالحمار والميت وھذا واضح

  اBسماء -

وكانت مدار تفسيرات ... )تشبيه(و  )أشبه(و  )مثل(ومن أدوات التشبيه ما كانت اسماء كـ

��+#�� ((: لقوله تعالى )ھـ310 -(المفسرين ل]يات القرآنية الكريمة، منھا تفسير الطبري O ��$�&'�� (�*S$َ�(�$

�2�ُ?'5/َ �	ُ�'�Jَ� �	ُ���BَK ���� ��$�&'��  َ�� �:�5ُ) (��َ) #q(��[\�� �	ُ���َ�� �:�5ُ)(()2(  

فرض عليھم شھر رمضان مثل الذي .. وأما التشبيه فانما وقع على الوقت((: ذ قالا

  . )3())فرض علينا سواء

  : في تفسير المفسرين لقوله تعالى )مثل(وقد تحمل كاف التشبيه معنى 

))�2ِ1�- GN���<Kَ S.��َ� �-َ� �N�,(�W��ْ�(َ) �Lِ*�َ �0��َ� �.�J�> ���� �	ُ�#>�ُُK �d�<Kَ �	ُe  #,(�*Mَْf� #��+�� #3�Wَaَ5�$ (��َ� �N�,(�W���ْ� ����
#�'�� (���- ��'�� �����!�P ���� ُAِB�*�$ (��َ� (�*�+�� �2ِ1�- #8(��ْ�� #��+�� #^#3ْ7��َ� #g'?�!�$ (��َ� (�*�+�� �2ِ1�-�2�ُ���Jَ/ (���� ٍV��(َ"ِ> (()4(  

  )5(مثل الحجارة : ومعناه 

وعند غيره من المفسرين اذ نلحظه  )ھـ310 -(يعني صفته عند الطبري وان مثل الشيء 

�Bْ?#� �0 ((: في تفسيرھم لقوله تعالىْ�/ (�*]�T�- Q	�r��F (�*ُُ)ُ� #,(�*ْMَf� (�*�5��/َ ���� %ِ3�Wَ/ �2�ُ?'5#�ْ�� �.��#- L�5'�� ���+�W�ْ� ُVlَ�� 
��$ِ3��(َ�ْ��  �Bْ?#��- ��َ?'/� ��$�&'�� #,(�+��(()6(  

وصفت  ممثل الجنة والمراد الجنة، ث.. ((: حاكيا ومعل� )ھـ310 -(فقد أورد الطبري 

وھو رأي يعتد  )7())...فتھا وليست صفتھا شيئا غيرھاان مثلھا انما ھو صالجنة بصفتھا، وذلك 

  .به في الد�لة على الشيء نفسه بذكر مثله

'�� ((: تفسيرھم لقوله تعالىوقد ذكر المفسرون ا�مثال وا�شباه في �� �2ِ1 َi(lَ��َf� ��'�� ��#>ِ3ْkَ/ �s�َ

                                                
  .407: 8الطوسي، التبيان  (1)
  .183البقرة ،  (2)
  .156: 2الطبري، جامع البيان  (3)
  .74البقرة ،   (4)
  .205: 1، الطبرسي، مجمع البيان 183 :1، الزمخشري ، الكشاف 419: 1الطبري ، جامع البيان : ظ (5)
  .15محمد،  (6)
  .74: 17 الرازي ، التفسير الكبير: ، ظ194: 13الطبري، جامع البيان  (7)
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�2�#�َ�Jَ/ َb �	ُ5ْMَ��- #	َ�J�$(()1(  

  )2(..له ا�مثال و� تشبھوا له ا�شباه � تمثلوا: أي

 )مثل(وقد جسد المفسرون د�لة  )3(نظائر عند الطبرسي هبْ والشa  بهثل، والش̀ ل والمِ ثَ والمَ 

��� M(َ) �2ِ1ُ�� ((: لقوله تعالى )ھـ460 -(تفسيراتھم، منھا تفسير الطوسي  فيْl�� ;o$�.��ِ> ��ُ/ْ=��َْ�
�Y�K�F(�t(()4(.  

المثل الذي وقع التحدي به ھو ما كان مثله .. ((بل ان  -عنده -اذ � تعني المثلية في كل الوجوه  
وھذه المثلية ايضا قصدھا الزمخشري  )5())..في اع� طبقة الب�غة من الك�م الذي ليس بشعر

��� -����F#�� (: في تفسيره لقوله تعالى )ھـ 538 -(ْl�� ���� ;N�,�#<ِ> ��ُ/ْ=�َ (Mَ�.�B��  َ�� (�+ْ��IَM (���� ٍ:�$�, L�� �	ُ5+ُ) �2ِ1�-
�Y�K�F(�t �	ُ5+ُ) �2ِ1 ��'�� ِ2-#F ���� �	ُ)�8��.�*#�()6(.   

معناه فأتوا بسورة مما ھو : وما مثله حتى يأتوا بسورة من ذلك، قلت: فان قلت((: اذ قال

: وكذلك تفسيره لقوله تعالى )7())..على صفته في البيان الغريب، وعلو الطبقة في حسن النظم

))'�� ِ2-#F ���� �	ُ5�Jَp5َ�@� ���� ��#��F��- ���ْl�� ;N�,�#<ِ> ��ُ/ْ=َ� ْVُK #u��35َ�ْ� �2�ُ��ُ?�$ �qَ��Y�K�F(�t �	ُ5�+ُ) �2ِ1 ��(()8(  

  )9())شبيھة به في الب�غة وحسن النظم: أي((اذ قال 

وتبرز عناية المفسرين بأدوات التشبيه على مختلف أنواعھا في تقسيم احد المفسرين 

  )10(.التشبيه الى قسمين معتمدا في ذلك على ظھورھا تارة، او عدم ظھورھا تارة أخرى

وھي اجتماع أداتين للتشبيه في آية فطنوا الى مسألة مھمة أخرى  بل أنھمليس ذلك فحسب 

�� ((: ، كما في قوله تعالىةواحد قرآنية���- (G9��-ْhَ� �	ُ��<ُaMَْ� ���� �	ُ��َ Vَ�J�9 ِn�,َf��- ����-(���<�� #3�X(�َ
�<�� ��#��- Q8�L�� ���ْl��َ) �v��َ� ����� �	ُ)#w�,ْ&�$ (G9��-ْhَ� ِq(�JْMَf�#H�\�B�� #R���(()11(  

                                                
  .74النحل،  (1)
  .143: 6، الطبرسي، مجمع البيان 177: 14الطبري، جامع البيان : ظ (2)
  .76: 1الطبرسي، مجمع البيان : ظ (3)
  .34الطور،  (4)
  .412: 9الطوسي، التبيان  (5)
  .23البقرة ،  (6)
  .129 -128: 1الزمخشري، الكشاف  (7)
  .38يونس ،   (8)
  .331: 2الزمخشري، الكشاف  (9)

  .293: 6الطوسي، التبيان : ظ (10)
  .11الشورى،  (11)
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التي تفيد التشبيه ايضا ا� ان المفسرين لھم رؤى  )مثل(التشبيه و  )كاف(اذ اجتمعت 

ان اجتماع اداتين  )ھـ310 -(تختلف ودور ك� ا�داتين في اداء معنى النص، اذ يرى الطبري 

دخل المثل في ليس ھو كشيء، وأ: معناه((: للتشبيه تكون اJخرى لتوكيد ھذا التشبيه اذ قال

  )1())...الك�م توكيدا للك�م اذ اختلف اللفظ به وبالكاف وھما بمعنى واحد

� تكون الكاف زائدة ويكون المعنى انه نفى ان ((: فانه يرى  )ھـ460 -(اما الطوسي 

  في حين نجد الطبرسي )2())...يكون لمثله مثل واذا ثبت انه � مثل لمثله ف� مثل له ايضا

  )3(ليس مثله شيء: قد عد الكاف حرفا زائدا ومعنى اLية )ھـ548 -(

ذاتھا اذ يرى ان من ا�يجاز ان تجعل الكاف زائدة  )ھـ606 -(وھي رؤية الرازي 

  )4(والتقدير ليس مثله شيء

طريقة أخرى، وھي  ]ليس كمثلة شيء[ وعندي فيه((: في موضع آخر - ثم يستطرد قائ� 

ي التشبيه الدليل الدال على كونه منزھا عن المثل، وتقديره ان المقصود من ذكر الجمع بين حرف

  . )5())...ان يقال لو كان له مثل لكان ھو مثل نفسه وھذا محال فاثبات المثل له محال

يرى ان ھذه الرؤية التفسيرية تختلف عما رآه  )ھـ606 -(ذلك فان الرازي  علىفض� 

[�D((: في تفسيره لقوله تعالى�� ِi(lَ��َ=َ)ِ2�#+ْ���ْ�� ِDُ�(()6(   

الكاف للتشبيه ، والمثل حقيقة فيه، فلو قال امثال اللؤلؤ المكنون لم يكن الى ((: اذ قال

الجواب المشھور ان كلمتي التشبيه : حاجة، فما وجه الجمع بين كلمتي التشبيه؟ نقول الكاف

ما يفيد احدھما �نك ان قلت ان ليس كذلك بل � يفيد: ه، فان قيليفيدان التأكيد وزيادة في التشبي

مث� ھو كاللؤلؤة للمشبه، دون المشبه به في ا�مر الذي �جله التشبيه؟ نقول التحقيق فيه، ھو ان 

اللؤلؤ، وقولك ھو ككمثل اللؤلؤ كأنك قلت مثل : فاذا قلت .. الشيء اذا كان له مثل فھو مثله، 

ليس كمثله ((: قوله تعالى يھھنا، و� يفيدنا ف البحث يفيدنااللؤلؤ، وھذا كاللؤلؤ ابلغ من قولك ھو 

�ن النفي في مقابلة ا�ثبات، و� يفھم معنى النفي من الك�م ما لم يفھم معنى ا�ثبات  ))شيء

                                                
  .18: 25الطبري، جامع البيان  (1)
  .147: 9الطوسي، التبيان  (2)
  .77: 1الطبرسي، مجمع البيان  (3)
  .154: 29و 212: 19الرازي، التفسير الكبير : ظ (4)
  .153: 27ن، .م (5)
  .23الواقعة،  (6)
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  )1( ))...الذي يقابله

ن قوله تعالى، ما�قرب �رادة المقصود  يھ )ھـ460 -(وأرى ان رؤية الشيخ الطوسي 

قرآني معا ا� لنفي مثل المثل وذلك ابلغ في نفي المثل، فض� عن ان وا� لما جمعھما السياق ال

  . القرآن خال من الزيادة والنقصان

اذن فھذه العناية بأدوات التشبيه من حيث كونھا حروفا او افعا� او اسماءا وتحديد حرف 

بھذه  التشبيه الكاف كونه مجردا او مقترنا مع غيره د�لة واضحة على شدة عناية المفسرين

  .. الظاھرة البيانية؛ لما لھا من دور في كشف وايضاح معنى النص القرآني

  

  . عائدية التشبيه عند المفسرين -3

لما نزل القرآن الكريم نزل بلغة واساليب عرفھا العرب قبل نزوله، فجاءت تشبيھاته مما 

كان ((غزيرة، اذ  اعجز الفصحاء، والبلغاء عن ان يأتوا بمثله وبما تضمنه من د��ت ومعان

أداة صالحة للتدليل على اعجاز القرآن وب�غته في معالم عديدة، حتى لم يخل منه كتاب، ولم 

  )2())ينب عنه باب

وقد حاول المفسرون اظھار ھذه الد��ت والمعاني في تفسيراتھم ل]يات القرآنية التي 

  . لتناولت ھذه الظاھرة بما اوتوا من مخزون تراثھم العربي ا�صي

ولكي نتبين عائدية التشبيه عندھم، نأخذ نماذج تفسيرية حية لتحديد ابعاده الفنية ود��ته 

انھا شجرة تخرج ((: لقوله تعالى )ھـ310 - (كما في تفسير الطبري .. ا�صط�حية عند القوم

  )3())طلعھا كأنه رؤوس الشياطين * في اصل الجحيم

بيھه طلع ھذه الشجرة برؤوس الشياطين في القبح، وما وجه تش: فان قال قائل.. ((: اذ قال

و� علم عندنا بمبلغ قبح رؤوس الشياطين، وانما يمثل الشيء بالشيء تعريفا من الممثل الممثل 

على .. له، قرب اشتباه الممثل احدھما بصاحبه مع معرفة الممثل له الشيئين كليھما او احدھما، 

كأنه : اراد احدھم المبالغة في تقبيح الشيء قالنحو ما قد جرى بينھم في مبالغتھم اذا 

  )4())...شيطان

                                                
  .154: 29 الرازي ، التفسير الكبير (1)
  .64محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي  (2)
  .65 -64الصافات،  (3)
  .77 -76: 23الطبري، جامع البيان  (4)



 139................................................................................................  الفصل الثاني

له من طرفين ، �بّد )ھـ310 -(وھذا يعني ان مفھوم التشيه حتى يحصل عند الطبري 

ما عند الب�غيين المشبه والمشبه به، ويكون بينھما ھالممثل والممثل له، كما عبر عنھما، و: ھما

الشجرة  بوجه التشبيه بين طلع )ھـ310 -(الطبري صفة مشتركة وھي التي اصطلح عليھا 

  . )وجه الشبه(ورؤوس الشياطين، وھي عند الب�غيين تسمى 

وقد تكون ھذه الصفة في طرف اظھر منھا في الطرف اLخر اذ يتم من خ�لھا تعريفه 

  . بالمعرف منھا

اداء القبح،  ذلك فانه قد حدد الغرض من اقامة ھذا التشبيه، وھو المبالغة في علىفض� 

وھو ما كشف عنه سياق اLية القرآنية اذ قد تتحول ھذه المبالغة الى مبالغة في اداء الحسن في 

على النحو الذي يريد المصور، فان اراد صورة متناھية في الجمال ((: سياق قرآني آخر، أي

التفاھة شبه وا�ناقة شبه الشيء بما ھو ارجح منه حسنا، وان اراد صورة متداعية في القبح و

  )1())الشيء بما ھو اردأ منه صفة

 علىفض�  في تفسيره )ھـ310 -(وتحديد غرض التشبيه تعد سابقة ب�غية حققھا الطبري 

  .. تحقيقه للمفھوم الب�غي التشبيه

Q̂ ((: ويمكن ان نلحظ الصورة التشبيھية كاملة عنده في تفسيره  لقوله تعالى ���� �	#*���!َ_ �َ�ِ1�-
]4�(َ)(�$cِ> #.���W�$ (���- Q.�\5َْ?#� �	#*�+��َ� [3�Bْ��  �َِ1 �	#�(�WMَ (��ََ� ��$[.�� #�َ� �Y�\�ْ7#� ��'�� ������F ِVَ ٍ,('5�P ]Vُ) 'bِ1 (�+�/

ٍ,�ُaَ)(()2(  

واذا غشي ھؤ�ء الذين يدعون من دون g ا�لھة واJوثان في البحر، اذا .. ((: اذ قال

  )3())...شبه بھا الموج في شدة سواد كثرة الماء.. الفلك، موج كالظلل ركبوا في

 )الكاف(فالمشبه ھو الموج، والمشبه به ھو الظلل من الغمام اما اداة التشبيه فھي في اLية 

اما وجه الشبه فان اLية الكريمة لم تذكره،  )شبه(فعل التشبيه  )ھـ310 -(في تفسير الطبري و

  . )4(غيون بالتشبيه المجمل لخلوه من وجه الشبهوھو ما يسميه الب�

قد  )ھـ310 -(فان وجه الشبه ھو سواد كثرة الماء، وبذلك يكون الطبري  هاما في تفسير

. هباJداة، والمشبه، والمشبه به، ووجه الش: ادرك مفھوم التشبيه بتكامل اركانه ا�ربعة وھي

                                                
  .64 -63محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي  (1)
  .32لقمان ،  (2)
  .97: 21الطبري ، جامع البيان : ظ (3)
  .199: 2 احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب�غية: ظ (4)
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  . )1(يومن ثم فانه يكون قد اقترب من مفھومه ا�صط�ح

المعنى في ((فانه ادرك ان التشبيه انما يحدث بين شيئين اذا كان  )ھـ460 -(اما الطوسي 

احد الشيئين اظھر فيشبه باLخر ليظھر بظھوره، كقولك لمن ھو سيء الفھم انت كالحمار، وزيد 

  .)3(حسن البيانمن وقد عده  )2())كا�سد أي في الشجاعة

قترب من اصط�ح الب�غيين يالب�غي للتشبيه بما يجعله  يرسم لنا المفھوم هوعلى ھذا فان

. بوجود شيئين اشتركا بصفة ما وكانت ھذه الصفة اظھر  في المشبه به ليظھر المشبه بظھورھا

اذ ان صفة سوء الفھم ھي عند الحمار اظھر ، ومن خ�لھا تم تعريف المشبه وكذا صفة 

  . الشجاعة

زيد كا�سد في : فكان مثاله )وجه الشبه(د الب�غيين ، وھي عنبالمعنى وقد اصطلح عليھا 

الشجاعة صورة تشبيھية تامة، فزيد ھو المشبه ، وا�سد ھو المشبه به، اما اداة التشبيه فھي 

وكذلك ھي صورة مثاله  فھو الشجاعة )ھـ460 - (ووجه الشبه او المعنى عند الطوسي  )الكاف(

  . لحماركقولك لمن ھو سيء الفھم، انت كا -ا�ول 

ذلك فانه قد حدد الغرض من ھذه الصورة ھو ا�بانة،وھو من اغراض  علىفض� 

  . -كما سبق -التشبيه عند الب�غيين 

باطراف التشبيه المشبه والمشبه به عند تفسيره لقوله  )ھـ460 -(وقد صرح الطوسي 

�ْ+�)u# ((: تعالى�IْMَ� ;8(��َ) (��ْMS.�� �N(�����ْ� ُVlَ�� (��'Mِ1 ُVُ)ْ=�$ (���� ِn�,َf� #�(�BMَ ��ِ> Aََ5َ�P(�َ ِn�,َf� #�(�BَM ��ِ> Aَََ5�P(�َ �8(���<�� ����
��َ�� �2-#,�F(Kَ �	#*'Mَ� (�*ُ��َ� ��َT�- �d�+�$'h��- (�*َ�#3�Pُh #n�,َf� ��َ&�Pَ� �َ�ِ1  '5�C #q(�JْMَf��- #Z(�+�� Gs���َ (Mَ#3��َ� (��(َ/َ� (�* �G,(�*َM �-َ�

�2-#3'�َaَ5�$ ٍq��َ?�� ��(�$x� ُV[\َaُM �0��َ&َ) ِv��َf(ِ> ��ْ"َ/ �	�َ �2َ=َ) �G.��\�C (��(�+ْ�J�W�َ(()4(  

  )5())..في اLية به وقيل في المشبه والمشبه.. ((: اذ قال

غرض المبالغة في تفسيره لقوله  )ھـ460-(غرض ا�بانة فقد حقق الطوسي على فض� 

  . )6())...واذا تتلى عليه آياتنا كأن لم يسمعھا كأن في أذنيه وقرا((: الىتع

شبھه بمن في اذنيه وقر، فعلمنا بھذا التشبيه انه انما يريد بوصف الكفار بالوقر ((: اذ قال

                                                
  .170: 2ن .م: ظ (1)
  .77: 2الطوسي، التبيان : ظ (2)
  . ن، الصفحة نفسھا.م: ظ (3)
  .24يونس ،  (4)
  .363: 5الطوسي، التبيان  (5)
  .7لقمان ،  (6)
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وانما .. ولو كان في اذن الكافر وقر على الحقيقة لم يجز تشبيھه بمن في اذنيه وقر.. والكن

  )1())...ة في وصفه بالجھليريدون المبالغ

والتي حددت اغراض  )ھـ460 -(والطوسي  )ھـ310 -(اذن فان تفسيرات الطبري 

التشبيه في ضوء الصورة التشبيھية القرآنية تعد سابقة ب�غية حققھا  ھؤ�ء المفسرون قبل 

مبالغة يجمع صفات ث�ثا ھي ال((: التشبيه )ھـ637 -(غيرھم من الب�غيين، اذ عد ابن ا�ثير 

  )2())والبيان وا�يجاز

لى ملحظ ب�غي دقيق وھو ان التشبيه � ا )ھـ460 -(ليس ذلك فحسب بل فطن الطوسي 

َ��) ,�y2(�9 (�*'Mَ=َ) SI5َ�*َ/ (��O ((: الوجوه وذلك عند تفسيره لقوله تعالىيمكن ان يكون من كل َ� َz(�\�� ِgْ�َ��-
 �:{?�J#$ �	�َ�- �G3ِ>�.#�  '��-�2�ُ�@�3#�ْ�� �%�.�َ #6(َ7�$ َb L{Mِ1 �|َ7/َ َb  �@�#�(�$(()3(  

وھذا ھو  )4())..وانما شبھھا بالجان و� يجوز ان تكون مثله على كل حال((: اذ قال

وتظھر الرؤية الب�غية لھذه الظاھرة البيانية عند  -كما سيأتي -مبتغى الب�غيين من فن التشبيه 

والتشبيه على ث�ثة ((: سر في تقسيمه لھا الى ث�ثة اوجه اذ قالالمف )ھـ460-(الطوسي 

ھذا اسد، : اعلى وأدنى وأوسط، فاJعلى ھو الذي حذف معه اداة التشبيه كقولھم ل�نسان:اوجه

واJدنى تأتي  )5())...والذين كفروا اعمالھم كسراب بقيعة((: وا�وسط تثبت معه مجردة كقوله

  )6())العرض في الحدوثمعه مقيدة كقولھم الجسم ك

من  -وان لم يصطلح عليه- البليغتتفق مع ما رآه الب�غيون من ان التشبيه  -ھذه -ورؤيته 

وذلك انه وجد ان  )7(.الد�لة في أرقى درجات التشبيه لما فيه من ا�يجاز في العبارة وتكثيف

لكن عندما  )8(المؤكد هھو الذي حذفت اداته وھوما يسميه الب�غيون بالتشبي اعلى وجه للتشبيه

ھذا اسد نجد ان الذي حذف ليس ا�داة فقط بل وجه الشبه : نقف على مثاله لھذا الوجه وھو

اما الوجه ا�وسط فھو الذي تثبت معه  )9(ايضا، وھذا ھو مفھوم التشبيه البليغ عند الب�غيين

                                                
  .406: 8الطوسي، التبيان  (1)
  .394: 1ابن ا�ثير، المثل السائر  (2)
  .31؛ القصص، 10النمل ،  (3)
  .16: 8الطوسي، التبيان  (4)

��ـ)5�C G8'ـ  1ِ�َ� �9ـ         (( 39النور ،  (5) #2c4'��ـ�� #�#Bـ�<���$ G8(ـ�� #2c4'��ـ�� #�#Bـ�; $���>�ـ�J��?ِ> ٍj��3�<َ) �	#*ُ�(����َ� �-#3َaَ) ��$�&'���-    (ًE��ـ�� #u�.ِـW�$ �	ـ�َ #u�8(
ِj(�<���ْ� #R$ِ3�@ #�'���- #��>(�<�C #u('����َ #u�.�+�� ��'�� �.�9�-�-((.  

  .97: 5الطوسي، التبيان  (6)
  .80عبد العظيم ابراھيم المطعني، التشبيه البليغ ھل يرقى الى درجة المجاز : ظ (7)
  .197: 2احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب�غية : ظ (8)
  .180: 2ن .م: ظ (9)
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 )1(لب�غيون بالتشبيه المرسلا�داة دون وجه الشبه، والتشبيه الذي تذكر فيه ا�داة ھو ما يسميه ا

في حين نجد الوجه اJدنى ھو التشبيه الذي تذكر معه ا�دا ة ووجه الشبه، وھو ما  )1(المرسل

  . يمثل الصورة التشبيھية التامة

ن تسجيل موقفھما النقدي، ھو ان التشبيه مه يو� تخلو رؤية ھذين المفسرين للتشب

الجماعة بالجماعة، والواحد بالواحد تشبيه ((ھو  )ھـ310-(عند الطبري الصحيح وا�صوب 

�ن عين كل واحد منھم غير اعيان اLخرين ولذلك فان المعنى افترق القول في تشبيه ا�فعال 

رھم اذا كانت بمعنى واحد بفعل واحد، ثم  يوا�سماء فجاز تشبيه افعال الجماعة من الناس وغ

ما افعالكم ا� كالكلب : ھم الفعل، فيقالحذف اسماء ا�فعال، واضافة المثل والتشبيه الى الذين ل

  )2())...ا� كفعل الكلب وا� كفعل الك�ب: وأنت تعني. او الك�ب

  

  

  

  

كأنھم خشب ((: كما قال تعالى.. ((الى ما تقدم  )ھـ460 -(وقد اضاف الطوسي 

  .)5())...وأراد جنس النخل )4())كأنھم اعجاز نخل خاوية((: وقال )3())مسندة

التشبيه المفرق، : فانه قد ميز بين نوعين من التشبيه ھما )ھـ538 -(ري اما الزمخش

� يتكلف الواحد واحد شيء يقدر شبھه به،وھو القول الفحل، .. ((: والتشبيه المركب اذ قال

 اان العرب تاخذ اشياء فرادى، معزو� بعضھا عن بعض، لم يأخذ ھذ: والمذھب الجزل، بيانه

وتشبه كيفية حاصلة من . ر كما فعل امرؤ القيس، وجاء في القرآنبحجزة ذاك، فشبھھا بنظائ

مثل ((: مجموع اشياء قد تضامت، وت�صقت حتى عادت شيئا واحدا بأخرى مثلھا كقوله تعالى

                                                
  .201: 2ن .م: ظ (1)
  .85: 1الطوسي ، التبيان : ؛ ظ162: 1الطبري ، جامع البيان  (2)

ــ=Mَ'*#   ((.4المنhhافقون ،  (3) َ) QN�.�+ــ �<#� Q:ــ#!#P �	#*'Mَ=ــ َ) �	ِ*��ــ�� َ?�� �Rــ�� ــ�� /َ>� ُ��ُ?�$ �2ِ1�- �	#*#�ــ) ــ�0 ��9َ>� #BِW�Jُ/ �	#*5َــ �$َ��, �َ�ِ1�- QN�.�+ــ �<#� Q:ــ#!#P �	
َ� #�'�� �	#*َ/َ(Kَ �	#��,َ&�C(�َ S-#.�J�ْ� �	#� �	ِ*��َ�� ;������t 'Vُ) �2�#B�<���$�2�ُ��َ�D#$  'M((.  

�35ََ~ ��ْ?#*'Mَ=َ)  ���3�t (�*��� �q��َ	� �Mَ ُh(�W��َ ((.7الحاقة، (4)� (G��#<#C ٍq(�$َ� �َ���M(��َe�- ٍi(���َ �R�B�@ �	ِ*��َ�� (���3'7�@;��$ِ-(�P ٍVْ7((  

  .85: 1الطوسي، التبيان  (5)
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فأما ان يراد تشبيه .. )1(...))الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوھا كمثل الحمار يحمل اسفارا

  )2(...))ا ببعض ومصيره شيئا واحدا، ف�ا�فراد با�فرادغير منوط بعضھ

Jني اراعي الكيفية المتنزعة من مجموع .. ((: ثم يكشف عن مراده من التشبيه، اذ يقول

انما ((: الك�م ف� علي اولي حرف التشبيه مفرد يتأتى التشبيه به ام لم يله؟ ا� ترى الى قوله

ف وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء و� بمفرد ولي الماء الكاكيف  )3())..مثل الحياة الدنيا كماء

  : ومما ھو بين في ھذا قول لبيد. يتمحل لتقديرهآخر 

  )4(عُ وا ب�ِق دْ وھا وغَ حلj  ومَ ا يَ ھَ بِ     اھَ ھلَ أو ارِ ا� كالديّ  اسُ ا الن̀ مَ وَ 

لم يشبه الناس بالديار ، وانما شبه وجودھم في الدنيا، وسرعة زوالھم، وفنائھم، بحلول 

  )5( ))...عنھا، وتركھا خ�ء خاويةلديار فيھا، ووشك نھوضھم اھل ا

أي . بالتشبيه من حيث بيان الكيفية المنتزعة منه سواء أكان مفردا ام مركبا ىأي انه يعن
لذلك نراه يستعرض ك� النوعين معا عند . ان القصد منه ھو بيان الصورة التشبيھية وتوضيحھا

�a�+#C  �-َ� #3��'pَ)�8((: تفسيره لقوله تعالى� #�ُapَْ75ََ� �8(���<�� ���� �3�P (��'Mَ=َ��َ ��'�(ِ> zِْ3�!#$ �����- ��ِ> �Y�)ِ3�!#� �3��َ_ ��'��
ٍg����@ ٍ2(َ��� L�� #�$[3�� ��ِ> %ِ��*/َ(()6(  

مركبا،  ويجوز ھذا التشبيه ان يكون من المركب والمفرق، فان كان تشبيھا((: اذ قال

 ھلك نفسه اھ�كا ليس بعده نھاية، بأن صور حاله بصورة حال من خر̀ من اشرك فقد أ:فكأنه قال

ى ھوت به في من السماء فاختطفته الطير، فتفرق مزعا في حواصلھا، او عصفت به الريح حت

وان كان مفرقا فقد شبه ا�يمان في علوه بالسماء والذي ترك ا�يمان . بعض المطاوح البعيدة

لساقط من السماء، وا�ھواء التي تتوزع افكاره بالطير المختطفة، والشيطان واشرك باk، با

ح به في وادي الض�لة بالريح التي تھوي بما عصفت به في بعض المھاوي الذي يطوّ 

                                                
�5'��(( 5الجمعة،  (1)� ��ُ[�#C ��$�&'�� ُVَl���� ��(�$cِ> ��#>'&َ) ��$�&'�� ِq��َ?�ْ� ُVَl�� �vEِْ> �G,(َa�@َ� ُV�����$ ِ,(�����ْ� ِVَl��َ) (���ُ�����$ �	َ� �	ُe �N��,  َb #�ـ'���- ��'

�Y����('4�� �q��َ?ْ�� %�.�*�$((.  

  .114: 1الزمخشري، الكشاف  (2)

�.S(( 24يونس،  (3)� �N(�����ْ� ُVَl�� (��'Mِ1         ُـ)ْ=�$ (ـ���� ِn�,َf� #�(ـ�BَM ��ِـ> Aََ5َ�P(َ�ـ ِn�,َf� #�(ـ�BَM ��ِـ> َAَ5َ�P(ـ��)�8 َ�ـ�<�� ���� #u(�+ْ� �IMَْ� ;8(��َ) (��Mْ  #Z(ـ�+�� ُV
(�*��َ�� �2-#,�F(Kَ �	#*'Mَ� (�*ُ��َ� ��Tَ�- �d�+�$'h��- (�*�َ#3�Pُh #n�,َf� ��َ&�Pَ� �َ�ِ1  '5�C #q(�JMَْf��-  ��ْ"/َ �	َ� �2َ=َ) �G.��\�C (��(�+ْ�J�W�َ �G,(�*َM �-َ� Gs���َ (Mَ#3��َ� (��(/ََ�

�2-#3'�َa5َ�$ ٍq��َ?�� ��(�$x� ُV[\َaُM �0��َ&َ) ِv��َf(ِ>((  

  .88لبيد ، ديوانه،  (4)
  .114: 1الزمخشري، الكشاف  (5)
  .31الحج،  (6)
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  )1())المتلفة

التشبيه المفرق بما : ھما )ھـ538 - (اذن فان ھناك  نوعين من التشبيه لدى الزمخشري 

تشبيه المفرد وھو ان تكون ھناك صورة مفردة لكل من المشبه والمشبه به يعني به الب�غيون بال

  ...لنوع اLخرھو التشبيه المركب وھو كيفية منتزعة من متعددوا )2(تشتركان في صفة واحدة

كما  )ھـ538 -(ذلك فانه يمكن ان نلحظ صورة تشبيھية تامة عند الزمخشري  علىفض� 

���L�� �:َ)�,� �L�+#>(�$ ٍiِI�J َ/((: في تفسيره لقوله تعالى L�� �2(َ)�- #��+�>� Q��ُM ~�F(Mَ�- ِi(�BِW�ْ(َ) ٍ^���� L�� �	ِ*ِ> %ِ3�W

��$ِ3��(َ��ْ� �R�� ��ُ�/َ َb�- (�+�J��(()3(  

  )4())موجة منه بالجبل في تراكمھا وارتفاعھا شبه كل.. ((: اذ قال

ووجه الشبه لم  )شبه(الفعل  يتشبيه فھفالمشبه ھو الموج والمشبه به ھو الجبل اما اداة ال

لما بين الموج والجبال من صفة  )ھـ538 -(تذكره اLية القرآنية بل استنبطه الزمخشري 

  . مشتركة وھي التراكم وا�رتفاع

فانه لم يكن اقل شأنا عمن سبقه من المفسرين  في ادراك ھذه  )ھـ548 - (اما الطبرسي 

ركانھا فقد صرح ببعض اركان الصورة التشبيھية في تفسيره الظاھرة البيانية وا�حاطة بكل ا

  )5())وتلك ا�مثال نضربھا للناس وما يعقلھا ا� العالمون((: لقوله تعالى

  )6())وما يفھمھا ا� من يعلم وجه الشبه بين الممثل والممثل له: أي((: اذ قال

 )7())وحال الموحد صور في ھذا التشبيه الفرق بين حال المشرك((: بمعنى انه سبحانه

  ..بايجاز وتلك فائدة من فوا ئد التشبيه

باطراف التشبيه المشبه  والمشبه به في تفسيره  )ھـ548 -(وكذلك فقد صرح الطبرسي 

ِ> Aََ�� n�,َf� #�(�BMَِ((: لقوله تعالىَ5�P(�َ �8(���<�� ���� #u(�+ْ��IMَْ� ;8(��َ) (��ْMS.�� �N(�����ْ� ُVlَ�� (��'Mِ1  (���� ِn�,َf� #�(�BَM ��ِ> Aَََ5�P(�َ
-#,�F(Kَ �	#*'Mَ� (�*ُ��َ� ��َT�- �d�+�$'h��- (�*َ�#3�Pُh #n�,َf� ��َ&�Pَ� �َ�ِ1  '5�C #q(�JْMَf��- #Z(�+�� ُVُ)ْ=�$ �G,(�*Mَ �-َ� Gs��َ� (Mَ#3��َ� (��(َ/َ� (�*��َ�� �2

                                                
  .32: 23التفسير الكبير : ه الرازي ظوقد نقل 157 -156: 3الزمخشري، الكشاف  (1)
  .193 -192: 2احمد مطلوب ،معجم المصطلحات الب�غية : ظ (2)
  .42ھود،  (3)
  .374: 2الزمخشري، الكشاف  (4)
  .43العنكبوت ،  (5)
  .20: 8الطبرسي، مجمع البيان  (6)
  .459: 3الزمخشري، الكشاف  (7)
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�	�َ �2َ=َ) �G.��\�C (��(�+ْ�J�W�َ �2-#3'�َaَ5�$ ٍq��َ?�� ��(�$x� ُV[\َaُM �0��َ&َ) ِv��َf(ِ> ��ْ"َ/(()1(  

  )2())...وقد قيل في المشبه والمشبه به في اLية ... ((: اذ قال

GJ�!#P) �َ<�\�),#�#	� ((: في تفسيره لقوله تعالى هويمكن ان نلحظ الصورة التشبيھية التامة عند
����.�9َf� ���� �2�#9#3ْ7�$ Q3�!َ5+#� QF��3�9 �	#*'Mَ=َ)(()3(  

ھو الناس يوم البعث ، والمشبه  فالمشبه )4())...انما شبھھم بالجراد لكثرتھم... ((: اذ قال

ية الكريمة بل ووجه الشبه لم تذكره اL )شبه(الفعل  يفھ التشبيهبه ھو الجراد المنتشر، اما اداة 

رادمن كونه ينتشر اسرابا وجماعات كثيرة مما يمتاز به الج )ھـ548 -(استنبطه الطبرسي 

  . وقد رسم لنا بذلك صورة تشبيھية تامة. باتجاھات مختلفة

ليس ذلك فحسب بل انه يكشف عن معيار نقدي ھو يفاضل بين الصور ا لتشبيھية في 

'�� (َ&�(3ِْ(ُ	� O<�)((: تفسيره لقوله تعالى�� �-#3ُ)ْ�(�َ �	ُ�َ��@(�+�� �	ُ5��َkKَ �َ�ِ��َ �.��َ� �-َ� �	ُ)�8
;��s�P ���� �N�3�Px� L�� #�َ� (���- (��MْS.�� L�� (�+�/O (�+�>�, ُi�ُ?�$ ���� ِZ(�+�� ����َ� �G3ْ)��(()5(  

انھم كانوا اذا فرغوا من الحج يجتمعون ھناك ويعدون مفاخر آبائھم .. ((: اذ يقول

وھذا ھو الوجه في تشبيھه ھذا .. يعدوا آ�ءهفأمرھم g سبحانه ان يذكروا نعم g و.. ومآثرھم

  )6())وھو من اصح الوجوه عندي.. الذكر الواجب بذلك الذكر الذي ھو دونه في الوجوب

أي ان القرآن الكريم اتخذ شدة تعلق العرب بمفاخر آبائھم واحسابھم مقياسا فنيا من خ�ل 

 -عز وجل -ه g تعالى من ذكرھم له التشبيه، فكان ما أورده في ذلك تنظيرا متجانسا فيما يريد

بحيث � ينفك ھذا الذكر عن اذھانھم، و� تتخلى عنه ضمائرھم، كما ھي الحال في ذكرھم 

نفسيا وعاطفيا من حيث الحب والتعلق الطبيعي  ا�تجاهآبائھم في كل ا�تجاھات، سواء أكان 

ل المفروض لصفات والشمائل، بللمرء  وأبيه، أم كان ا�تجاه تفاخريا با�حساب والمكارم وا

وتلك سمة الخطاب القرآني في .. k تعالى اشد واكثر من ذكرھم ل]باءتشريعا ان يكون ذكرھم 

  .. انه جاء شموليا لكل ما لبيئة العرب من معتقدات اجتماعية ودينية فض� عن لغتھا وأسلوبھا

 فه واركانه اذ صرح بانشبيه باطرافي ادراكه مفھوم الت )ھـ606 -(وكذلك فعل الرازي 

                                                
  .24يونس،  (1)
  .130: 5الطبرسي، مجمع البيان  (2)
  .7القمر ،  (3)
  .240: 9الطبرسي، مجمع البيان  (4)
  .200البقرة ،  (5)
  .39: 2الطبرسي، مجمع البيان  (6)
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  )1())المشبه،والمشبه به:� بد فيه من امرين((التشبيه 

��+#�� 1ِ�َ� ((: في تفسيره لقوله تعالى كما -عنده -وقد يكون وجه الشبه محذوفا O ��$�&'�� (�*S$َ�(�$
ُ���َ�ِ1  َ?ْ�َ� ������ ��ُ��ُ?َ/ َb�- ��#+���B5ََ� ��'�� ِV�ِB�@ L�� �	ُ5�>�3َ� #	�M(َ"�� ��'�� �.�+�Jَ� (��ْMS.�� �N(�����ْ� �n�3�� �2�ُ"َ5�Bَ/ (G+���D#� �d�<َ� �q�s�<�� �	

GHِB�P �2�ُ���Jَ/ (��ِ> �2(َ) ��'�� �2ِ1 ��#+���Bَ5�َ �	ُ���َ�� #�'�� ����َ� ُV�BَK ���� �	ُ5+ُ) �0��َ&َ) QN�H�lَ)�(()2( .  

شبيه ھؤ�ء المخاطبين باولئك الذين القوا السلم، وليس فيه بيان وھذا يقتضي ت((: اذ قال

  )3())..ان ھذا التشبيه فيم وقع

ھو تشبيه صورة بصورة ((: مفھوم التشبيه بقوله عن )ھـ606 -(ومن ثم يكشف الرازي 

  )4())ا�مور، وذلك التشبيه � يتم ا� عند كون احدى الصورتين مغايرة ل[خرى من في امر

ان تشبيه احد الشيئين باLخر � يقتضي ... ((وحكمه ھو  - عنده  -تضى التشبيه اذن فمق

انه يشبھه من كل : اھذا يشبه ذاك اعم من قولن: الحكم بمشابھتھا من كل الوجوه، �ن قولنا

تشبيه الشيء بالشيء، يقتضي استواءھما في ((وذلك �ن  )5())..الوجوه، او من بعض الوجوه

بمعنى آخر ان  )6())يقتضي ا�ستواء في كل ا�مور ف� هان: ا ان يقالامر من اJمور،فأم

وھذا الملحظ قد  )7())..تشبيه الشيء بالشيء � يقتضي وقوع المشابھة بينھما من كل الوجوه((

كذلك ھو مما قال به علماء الب�غة من أن � بد من  -من قبل - )ھـ460 -(فطن اليه الطوسي 

حتى عد ھذا تعريفا  )8(ا� لكان التشبيه عين الشيء فينعدم حينئذ التشبيهوجوه تفريق والتقاء، و

  : للتشبيه اذ قيل

صفة الشيء بما قاربه،و شاكله من جھة واحدة او جھات كثيرة � من جميع : التشبيه((

  )9())جھاته، �نه لو ناسبه مناسبة كلية لكان اياه

مما يكشف عن مدى عنايته  )ھـ606 -(وھذه رؤية ب�غية قد فصل القول بھا الرازي 
بھذه الظاھرة البيانية، فض� عما تؤديه من غرض في سياق النص القرآني، كما في تفسيره 

�� n�,َf� L�� ;F(�<�َ �-َ� ٍvْaَM ِ3��َ"ِ> (G<ْaَM Vَ5ََKِ َ�((: لقوله تعالى�� #�'Mَ� Vَ��r��3�@ِ1 L�+�>  َ�� (�+�B5ََ) �0��َ� ِV�9َ� ����'Mَ=َ� َVَ5Kَ (��
                                                

  .223: 23الرازي ، التفسير الكبير  (1)
  .94النساء ،  (2)
  .5 - 4: 11الرازي ، التفسير الكبير  (3)
  .87: 20ن .م (4)
  .212: 11ن .م (5)
  .69: 5م،ن  (6)
  .255: 29ن .م (7)
  .122، قدامة، نقد الشعر 76: 2المبرد، الكامل : ظ (8)
  .286: 1ابن رشيق، العمدة  (9)
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�	ُe ��(�+[��Bْ�(ِ> (�+ُ#@#, �	#*/ْ�8(�9 �.َ?�َ�- (GJ����9 �Z(�+�� (���Cَ� (��'Mَ=َ��َ (��(���Cَ� �����- (GJ����9 �Z(�+�� L�� �0��َ� �.�J�> �	#*�+�� �GH�lَ) �2ِ1 
�2�ُ�ِ3�<#�َ� ِn�,َf�(()1(  

دة بقتل النفوس المبالغة في تعظيم امر المقصود من تشبيه قتل النفس الواح...((: اذ قال

  )2())القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه

#2�ُ ��+�)Z# ((: في تفسيره لقوله تعالى هويمكن ان نلحظ الصورة التشبيھية الكاملة عند��$ �q���$

���ُl�B��ْ�� ِ���3َaْ�(َ)(()3(  

  )4())...اش المبثوثفاk سبحانه وتعالى شبه الناس في وقت البعث بالفر((: اذ قال

فعل التشبيه  ھي فالمشبه الناس وقت البعث والمشبه به ھو الفراش المبثوث وأداة التشبيه

من صفة الفراش المبثوث وھي ا�نتشار  )ھـ606 -(اما وجه الشبه فقد استنبطه الرازي  )شّبه(

  . في كل وجه بما يشكل صورة تشبيھية تامة

لتشبيه في سياق النص القرآني، في تفسيره لقوله يكشف عن دور ا هذلك فان علىفض� 

����Y((: تعالى�<#� (�+ُ)�- (�*��BKَ ���� �	ْ�Jْ�� (�+��/-ُ��- ��#� #�'Mَ=َ) �dَ�(َK �0#��3�� �َ&َ���َ� َV��K ���8(�9 (��ََ�(()5(  

 فاعلم ان ھكذا ث�ث كلمات، حرف التنبيه، وكاف )أھكذا عرشك(أما قوله ((:اذ قال

التشبيه، واسم ا�شارة، ولم يقل أھذا عرشك، ولكن أمثل ھذا عرشك، لئ� يكون تلقينا فقالت 

ولم تقل ھو ھو و� لبس به، وذلك من كمال عقلھا، حيث توقفت في محل  )كأنه ھو(

  )6())التوقف

 وقد تأتي الصورة التشبيھية القرآنية خالية من أداة التشبيه بما يسميه الب�غيون بالتشبيه

�� (Vُ' ((: كما في قوله تعالى )7(المؤكدَ?ْ/َ� %�&'�� ��'�� �R�+#t ِj(���<�� �3�� S3#�َ/ �L���- GN�.��(�9 (�*#B�<��/َ َi(�BِW�ْ� ~�3/َ�-

                                                
  .32المائدة،  (1)
  .128: 16و 213: 11الرازي ، التفسير الكبير  (2)
  .4القارعة،  (3)
  .72: 32الرازي ، التفسير الكبير  (4)
  .43النمل ،  (5)
  .199: 24الكشاف الرازي ،  (6)
  .197: 2مطلوب، معجم المصطلحات الب�غية احمد : ظ (7)
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�2�ُ�Jْaَ/ (��ِ> QHِB�P #�'Mِ1 ;8�L��(()1(  

: الذي قال )ھـ538 -(ا� ان المفسرين يقدرونھا عند تفسيرھم لھا كما فعل الزمخشري 

  )2())...مرا حثيثا كما يمر السحاب )وھي تمر(((

.. أي تسير سيرا حثيثا مثل سير السحاب((: اذ قال )ھـ548 -(وكذلك فعل الطبرسي 

فكذلك المعنى في الجبال انك � ترى سيرھا لبعد اطرافھا كما � ترى سير السحاب اذا انبسط 

وتكون الجبال كالعھن ((: كنھا للت�شي كما في قولهلبعد اطرافه، وذلك اذا ازيلت الجبال عن اما

  )4())...)3())المنفوش

وسيرت ((: صورة التشبيھية متحققة في تفسير المفسرين لقوله تعالىھذه ال وكذلك نرى

  )5())الجبال فكانت سرابا

زيلت الجبال عن اماكنھا، واذھب بھا حتى صارت : معناه ((: )ھـ460-(اذ قال الطوسي 

  )6())كالسراب

 g دخال الرعب في ذات ا�نسان واظھارا لقدرةn أي انه سبحانه شبه الجبال بالسراب- 

التي جعلت الجبال كالسراب ولتوھيمه بوجودھا وانعدامھا، فثقل الجبال امر � يكاد  -جلت قدرته

لى بعضھا البعض سوى اظھار قدرة g تعايجھله أحد، وخفة السراب وت�شيه � تكاد تتفق مع 

  . وعجائب صنعه سبحانه

يبحث  )ھـ606 -(ويبدو لي ان ھذا ا�تفاق وعدمه بين المشبه به المتعدد جعلت الرازي 

  )7())وانشقت السماء فكانت وردة كالدھان((: بينھما في تفسيره لقوله تعالى المناسبةعن 

 )Jولا(المناسبة بين الوردة والدھان؟ نقول الجواب عنه من وجوه ولكن ما((:اذ قال

وھو عكر الزيت  )8()يوم تكون السماء كالمھل(المراد من الدھان ما ھو المراد من قوله تعالى 

وبينھما مناسبة، فان الورد يطلق على ا�سد فيقال اسد ورد فليس الورد ھو ا�حمر القاني، 

ينصب  بذاھو ان الدھن الم )الثالث(وان التشبيه بالدھن ليس في اللون بل في الذوبان  )الثاني(و

                                                
  .88النحل،  (1)
  .392: 3الكشاف، الزمخشري،  (2)
  .5القارعة ،  (3)
  .324: 7الطبرسي، مجمع البيان  (4)
  .20النبأ ،  (5)
  .243: 10الطوسي، التبيان  (6)
  .37الرحمن،  (7)
  .8المعارج،  (8)
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انصبابة واحدة ويذوب دفعة والحديد والرصاص � يذوب غاية الذوبان، فتكون حركة الدھن بعد 

الذوبان اسرع من حركة غيره فكأنه قال حركتھا تكون وردة واحدة كالدھان المصبوبة صبا � 

كالرصاص الذي يذوب منه الطفه وينتفع به، ويبقى الباقي، وكذلك الحديد والنحاس، وجمع 

الدھان لعظمة السماء وكثرة ما يحصل من ذوبانھا �خت�ف اجزائھا، فان الكواكب تخالف 

  )1())غيرھا

لھذه اLية من انھا شملت حركة السماء واحدة كالورد،  )ھـ606 -(وتحليل الرازي 

ن، يناقض ما رآه الدكتور محمود البستاني من ان المفسرين اومتدافعا في سرعته كانصباب الدھ

  )L.)2ية انما كان اھتمامھم باللون فقطلھذه ا

القرآنية وذلك انھا  التشبيھاتفض� عن ذلك فان المفسرين قد كشفوا عن سمة اتسمت بھا 

���3َِ ��l�B��ُْ��� :((تمنح المشبه وصفين مختلفين كما في قوله تعالىaْ�(َ) #Z(�+�� #2�ُ��$ �q���$(()3(  وقوله

�#+GJ�!#P Q3�!5َ) �َ<�\�),#�#	�((: تعالى QF��3�9 �	#*'Mَ=َ) ����.�9َf� ���� �2�#9#3ْ7�$(()4(  

بالفراش  -ھھنا -انه تعالى شبه الخلق وقت البعث .. ((: )ھـ606 -(اذ يقول الرازي 

أما وجه الشبه بالفراش ف[ن الفراش اذا ثار لم يتجه . المبثوث، وفي آية أخرى بالجراد المنتشر

بعثوا اذا منھا تذھب الى غير جھة اJخرى، يدل ھذا على انھم لجھة واحدة، بل كل واحدة 

واما وجه التشبيه بالجراد فھو .. فزعوا، واختلفوا في المقاصد على جھات مختلفة غير معلومة

وبالجملة فاk سبحانه وتعالى شبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر، وبالفراش .. الكثرة

  )5())...وج بعضھم في بعض كالجراد والفراشالمبثوث، �نھم لما بعثوا يم

فان قيل الجراد بالنسبة الى ((:ثم يتساءل عن وجه التشبيه بين الجراد والفراش فيقول

الفراش كبار، فكيف شبه الشيء الواحد بالصغير والكبيرمعا؟ قلنا شبه الواحد بالصغير والكبير 

اJخرى، واما الجراد غير جھة راش فبذھاب كل واحدة الى اما التشبيه بالف: في وصفين

جراد ثم تصير صغارا كالفراش الفبالكثرة، والتتابع، ويحتمل ان يقال انھا تكون كبارا او� ك

                                                
  .117: 29الرازي ، التفسير الكبير  (1)
  .633 -631حمود البستاني، دراسات في صور القرآن م: ظ (2)
  .4القارعة،  (3)
  .7القمر ،  (4)
  .72 -71: 32الرازي، التفسير الكبير  (5)
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  )1())...الشمس بسبب احتراقھم بحرّ 

: ذلكوولم يقل فراش  ))كالفراش((ليس ذلك فحسب بل انه يكشف عن سر قوله تعالى 

ھم يكونون في ذلك اليوم أذل من �ن )كالفراش(فقال  إنه تعالى انما ادخل حرف التشبيه...((

  )2())...الفراش، Jن الفراش � يعذب وھؤ�ء يعذبون

�ْ?َ\�3ِ ((: وكذلك فعل المفسرون في تفسيرھم لقوله تعالى(َ) ٍ,�3�!ِ> L���3/َ (�*'Mِ1*  ٌ�َ�(��ِ9 #�'Mَ=َ)
Q3ْa#t(()3(  

كانه ((: ن القصور وذلك لد�لة قوله تعالىانه القصر م.. ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

على صحته، والعرب تشبه ا�بل بالقصور المبنية ، كما قال ا�خطل في صفة  ))جماله صفر

  : ناقة

  )5())...)4(حجارِ أو وآجرo  بجصo  ز̀ لُ     هُ يشيدُ  روميo  جُ ھا برْ نّ كأَ 

وھذه  )6(السوادھو العظمة و )ھـ310 -(أي ان المقصود من قوله سبحانه عند الطبري 

ولما كانت ((: رؤية ب�غية استند اليھا الب�غيون في تحديد الد�لة التشبيھية لھذه اLية بقولھم

ا�بل اعظم ا�شياء في نفوس العرب لصبرھا على ا�ھوال، واحتمال ا�ثقال كانوا يضربون 

وقد  )7())...له وتھوي� بھا ا�مثال في كثير من ا�حوال فكذلك شبه g تعالى شرر جھنم تعظيما

في حين نجد ان الطبري  )8(.وقد عد ھذا القول من الد�ئل على اثر البيئة في التشبيھات القرآنية

  .. ھو ا�سبق في ادراك ھذا ا�ثر وتحديد قبل غيره من الب�غيين )ھـ310 -(

أي كل شررة .. ((: فقد فصل الصورة التشبيھية بقوله )ھـ538 -(اما الزمخشري 

شبھت بالقصور، ثم بالجمال لبيان التشبيه ا� تراھم يشبھون .. صر من القصور في عظمھاكالق

سود تضرب الى الصفرة وفي شعر عمران بن حطان  )صفر(وقيل ... ا�بل با�فدان والمجادل

  : الخارجي

                                                
  .72: 32ن .م (1)
  . ن ، الصفحة نفسھا.م (2)
  .33 -32المرس�ت،  (3)
  .163: 1شعره ا�خطل، (4)
  .285 -284: 29الطبري، جامع البيان  (5)
  . صفحة نفسھان ، ال.م: ظ (6)
  .379، 378البغدادي، ابن ناقيا، الجمان في تشبيھات القرآن،  (7)
  .، المقدمة ح)رسالة ماجستير(واحدة مجيد ا�طرقجي، التشبيھات القرآنية والبيئة العربية، : ظ (8)
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  )1(اعة الشوىز̀ نَ  فرِ الص̀  بمثل الجمالِ     دعتھم بأعلى صوتھا ورمتھم 

من جھة العظم، ومن : بيه بالقصر وھو الحصن تشبيھا من جھتينوعلى ان في التش... 

تشبيه من ث�ث جھات من جھة : جھة الطول في الھواء، وفي التشبيه بالجما�ت وھي القلوس

  )2())...العظم، والطول، والصفرة

ان ..((: الغرض من تعدد اوصاف المشبه بقوله ديحد )ھـ606 -(في حين نجد الرازي  

بالشيء الواحد في ئين في اثبات وصفين اقوى في ثبوت ذينك الوصفين من التشبيه بالشيالتشبيه 

تسارع ذھنه الى ان  )انھا ترمي بشرر كالقصر(اثبات ذينك الوصفين، وبيانه ان من سمع قوله 

تسارع ذھنه  ))كأنه جمالة صفر((المراد اثبات عظم تلك الشرارات، ثم اذا سمع بعد ذلك قوله 

والتشبيه بالقصر والجما�ت الصفر .. اثبات عظم تلك الشرارات وتتابعھا ولونھاالى ان المراد 

فكلما  كالبيان المفصل المكرر المؤكد، ولما كان المقصود من ھذا البيان ھو التھويل والتخويف

  )3())اتم وأبين كان الخوف اشد، فثبت ان ھذا التشبيه أتم. كان بيان وجوه العذاب

آني لم يقل كعظم القصر، بل حذف وجه الشبه ليجعل السياق القرآني ويبدو ان السياق القر
فض� ... من ضخامة، وقوة، وارتفاع )قصر(محتم� لكل ا�وجه والد��ت التي تحويھا كلمة 

عن ذلك فان المقصود من التشبيه ھو الذي يرسم لنا صورة المشبه فاذا كان الغرض من التشبيه 
به بصفات تتحقق ذلك المقصود كما فطن الى ذلك المفسرون في ھو التھويل التخويف جيء للمش

�z(�\�� ِgَْ ((: بقوله سبحانه )عليه الس�م(قوليه تعالى في وصف عصا النبي موسى لتفسيرھم َ��-
�$ َb L{Mِ1 �|َ7/َ َb  �@�#�(�$ �:{?�J#$ �	�َ�- �G3ِ>�.#�  '��- y2(�9 (�*'Mَ=َ) SI5َ�*/َ (��O�, (��ََ��2�ُ�@�3#�ْ�� �%�.َ�: وقوله تعالى )#6(َ7(()4 

�#QYِB((: تعالى Q2(�B�Jُe �L�� �َ�ِ��َ #u(�\��  َ?ْ�َ=�َ(()5(  

بانھا صارت مثل الثعبان، �  -ھھنا -صفه تعالى العصا وو((: )ھـ460 - (اذ قال الطوسي 

ما وصفھا بأنھا فاذا ھي جان ك: انه تعالى لم يقل: احدھا: من وجوه ))كأنھا جان((ينافي قوله 

أنه وصفھا  -والثاني . ثعبان، وانما شبھھا بالجان، و� يجوز ان تكون مثله على كل حال

بالثعبان في عظمھا، وبالجان في سرعة حركتھا، فكأنھا مع كبرھا في صفة الجان لسرعة 

ثم  انه اراد انھا صارت مثل الجان في اول حالھا، -في ا�عجاز، وثالثھا الحركة  وذلك أبلغ 

ان الحالين  -ورابعھا. تدرجت الى ان صارت مثل الثعبان، وذلك ايضا ابلغ من باب ا�عجاز

مختلفان، �ن احداھما كانت حين القى موسى فصارت العصا كالثعبان، والحالة اJخرى حين 

                                                
  . 19احسان عباس، شعر الخوارج  (1)
  .682 -681: 4الزمخشري، الكشاف  (2)
  .277: 30كبير الرازي ، التفسير ال (3)
  .31، القصص 10النمل،  (4)
  .32الشعراء،  (5)



 152................................................................................................  الفصل الثاني

  )1())أوحى g اليه وناداه من الشجرة

كيف قال : قيل((: ين قائ�او الوصفالصورتين عن ھاتين  )ھـ548 -(ويتساءل الطبرسي 

والثعبان الحية  )فلما رآھا تھتز كأنھا جان(وقال في وضع آخر  )فاذا ھي ثعبان(سبحانه ھنا 

وقد اجيب عن ذلك بانه .. العظيمة، والجان الحية الصغيرة، فاختلف الوصفان والقصة واحدة

  )2())..ن، وكبر خلقهشبھھا بالجان لسرعة حركتھا، ونشاطھا، وخفتھا مع انھا في جسم الثعبا

يضيف الوصف الثالث الذي ذكره القرآن الكريم في  )ھـ606 -(في حين نجد الرازي 

  )3())فاذا ھي حية تسعى((: وصف ھذه العصا بقوله تعالى

 )فاذا ھي حية تسعى((وفي آية أخرى  )ثعبان مبين(كيف قال ھھنا : فان قيل((: اذ قال

اما : )وجوابه(ائل الى الصغر ،و الثعبان مائل الى الكبر؟ والجان م )كأنھا جان(وفي آية ثالثة 

الحية فھي اسم الجنس ثم انھا لكبرھا صارت ثعبانا، وشبھھا بالجان لخفتھا وسرعتھا فصح 

  )4())ويحتمل انھا كانت او� صغيرة كالجان ثم عظمت فصارت ثعبانا.. الك�مان

عليه (عصا موسى جمعته لحية والذي والذي يبدو لي ان وجه الشبه بين الجان والثعبان وا

ثل في خفة وسرعة الجان وعظمة الثعبان، وانسياب الحية وھي تسعى بمھمة خاصة تمّ  )الس�م

ربما كان ذلك او ھذا أوكل اولئك، وg العالم، وتلك ھي المعجزة .. لمكان السعي من اLية

ون تفوق العادة في كون الشيء � بد وان تك )ع(ا�لھية التي حباھا g سبحانه نبيه موسى 

صا قد العظيم يكون ثقيل الحركة والشيء الصغير يتمثل بخفته وسرعته، في حين نجد ھذه الع

لى صنعه احد، وليس بمتعذر ان نھا من صنع g الذي � يقدر عجمعت كليھما معا وذلك �

   .تكون جانا او ثعبانا او حية تسعى بحسب مقتضى الحال فتلك ھي المعجزة

قد  اشتملت على اركان التشبيه الث�ثة،  ))كأنھا جان((: ذلك فان قوله تعالى علىفض� 

داة قد جاء خاليا من ا� ))فاذا ھي ثعبان((: المشبه والمشبه به واداة التشبيه ، اما قوله تعالى

  )5(مفھوم التشبيه البليغ عند الب�غيين ومن وجه الشبه وبما ينطبق عليه

كما نلحظ ذلك عند  -وان لم يصطلحوا عليه -فن التشبيھي ون الى ھذا الوقد فطن المفسر

                                                
  .16: 8الطوسي، التبيان  (1)
  .251 -250: 4الطبرسي، مجمع البيان  (2)
  .20طه،  (3)
  .132 -131: 24الرازي ، التفسير الكبير  (4)
  .180: 2احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب�غية : ظ (5)
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�>���)�َ #8�G>����>َ� �dMَ(َ)((: في تفسيره لقوله تعالى )ھـ310 -(الطبري � �d���5ُ��-(()1(  

ومعنى الك�م وفتحت السماء فكانت قطعا كا�بواب، فلما اسقطت الكاف ... ((: اذ قال

  )2())كان عبد g اسدا، يعني كا�سد: يقال في الك�م صارت ا�بواب الخبر، كما

  . عبد g اسد: من اداة التشبيه، ووجھه كذلك قوله  خالياً فجاء قوله تعالى 

على ھذا الفن التشبيھي تسمية التشبيه المحذوف ا�داة  )ھـ460 -(وقد اطلق الطوسي 

  )3(.وعدة من اعلى اوجه التشبيه

من اوائل من استعمل مصطلح التشبيه البليغ من بين ھؤ�ء  )ھـ538 -(ويعد الزمخشري 

  )#t(()4	#> y�ْ	#*�َ QL��#� Q	� Jِ9�3�$ َb#��2((: المفسرين عند تفسيره لقوله تعالى

كانت حواسھم سليمة، ولكن لما سدوا عن ا�صاخة الى الحق مسامعھم، ... ((: اذ قال

صروا بعيونھم جعلوا كأنما أيفت مشاعرھم وأبوا ان ينطقوا به السنتھم، وان ينظروا ويتب

  : وانتفضت بناھا التي بنيت عليھا ل�حساس وا�دراك كقوله

  وان ذكرت بسوءعندھم اذنوا     به  تْ رَ را ذكِ اذا سمعوا خيّ  صمٌ 

للشجعان،  )ھم ليوث(: طريقة قولھم: كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلت: فان قلت... 

ھل يسمى ما في اLية : فان قلت.. ا في الصفات وذاك في ا�سماءا� ان ھذ. وبحور ل[سخياء

والمحققون على تسميته تشبيھا بليغا استعارة  �ن المستعار له . مختلف فيه: استعارة؟ قلت

  )5())...مذكور وھم المنافقون

وجود القرينة الحالية او د�لة الك�م لتحقق ھذا الفن  )ھـ538 -(ويشترط الزمخشري 

  : لو� د�لة الحال او فحوى الك�م كقول زھير... ((: يقولي ، اذ التشبيھ

  )6(مقل` لبد اضفاره لم تَ له     لدى اسد شاكي الس�ح مقذف

  : ونظيره قول من يخاطب الحجاج.. 

                                                
  .19النبأ،  (1)
  .13: 30ع البيان الطبري، جام (2)
  .97: 5الطوسي، التبيان : ظ (3)
  .18البقرة ،  (4)
  . وقد ورد البيت دون عزو 258 - 257: 1كذلك : ، ظ113 -112: 1الزمخشري ، الكشاف  (5)
  . 73 زھير بن ابي سلمى، ديوانه (6)



 154................................................................................................  الفصل الثاني

  )2()))1(فتخاء تنفر من صفير الصافر    اسد علي وفي الحروب نعامة 

ء يرى أن فيھا حذفا Jداة التشبيه وأقوال الشعرا ))صم بكم((: والم�حظ لقوله تعالى

ھو ما يحققه التشبيه البليغ، فض� عن ذلك فان ھذا الفن قد ورد في لغة العرب وووجه الشبه 

ب�غة الك�م بما امتاز آن قد جاء في الطبقة العليا من وشعر فحولھا، وفي ھذه د�لة على ان القر

عضه بحجزة بعض، كأنما افرغ افراغا ورصانة تفسيره وأخذ ب.. حسن نظمه وترتيبه((به من 

  )3())...واحدا وJمر ما اعجز القوي واخرس الشقاشق

زيد اسد تشبيھا � استعارة لكنه لم : قولھم )ھـ471 -(وقد عد عبد القاھر الجرجاني 

عند تفسيره ل]ية ذاتھا قد قدر  )ھـ548- (في حين نجد الطبرسي  )4(يصطلح عليه بالتشبيه البليغ

وانما شبھھم g بالصم Jنھم لم يحسنوا ا�صغاء الى ادلة g تعالى .. ((: بيه اذ قالأداة التش

صم واذا لم يقروا باk وبرسوله فكأنھم بكم واذا لم ينظروا في ملكوت السموات وا�رض  فكأنھم

  )5())فكأنھم عمي لما تصل اليھم منفعة ھذه ا�عضاء فكأنھم ليس لھم ھذه ا�عضاء

... ((: ازي عن الغرض من ا�تيان بھذه الصورة التشبيھية، وھو انه سبحانهويكشف الر

، وبمنزلة البكم في ان الذي سمعوه كأنھم لم يسمعوه�نھم صاروا بمنزلة الصم .. زاد في تبكيتھم

في ان � يستجيبوا لما دعوا اليه، وبمنزلة العمي من حيث انھم اعرضوا عن ا�د�ئل فصاروا 

  )6())..دوھاكأنھم لم يشاھ

في  -وان لم تصطلح عليه - )ھـ548-(ويمكن ان نلحظ مفھوم التشبيه البليغ عند الطبرسي

��=aMَُ>��ُ	� ((: تفسيره لقوله تعالى ��#�[.Kَ�- �	ُ5Eْ��  'Mَ� �	ُ�eَ�3�C ��ُ/ْ=�َ �	ُ��َ Q��3�C �	ُ)#w(�<�M

�>�- #u�ُK�s#� �	ُ�'Mَ� ��#�َ����- ��'�� ��ُ?'/��-�Y�+���D#��ْ� �3[!(()7(   

  : كحرث لكم فحذف كاف التشبيه، كما قا الشاعر: معناه... ((: اذ قال

                                                
تجفhل مhن صhفير  ربhداءُ : ، البيت لعمران بن حطان، ويروى عجhز البيhت25احسان عباس، شعر الخوارج   (1)

  . الصافر
  .113 -112: 1الزمخشري ، الكشاف  (2)
  .393: 3الزمخشري، الكشاف  (3)
  .301 -297الجرجاني، عبد القاھر ، اسرار الب�غة : ظ (4)
  .79: 1الطبرسي، مجمع البيان  (5)
  .8: 5الرازي ، التفسير الكبير  (6)
  .223البقرة ،  (7)
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  )2()))1(منَ َع◌َ  اJكفa  واطرافُ  نيرٌ     دنا والوجوهُ  سكٌ مِ  شرُ الن̀ 

وكذلك  الشبهأي ان الطبرسي قد أقر بحذف اداة التشبيه عن قوله تعالى فض� عن وجه 

أطراف (و )دنانيروالوجوه (و  )النشر مسك(عدة تشبيھات بليغة كـفي قول الشاعر اذ نلحظ 

  .)اJكف عنم

أي مزرع ... ((:ھذه الصورة عند تفسيره لھذه اLية اذ قال )ھـ606-(وقد أكد الرازي 

 اما الفائدة من ھذا الفن التشبيھي فقد حددھا الرازي )3())...ومنبت للولد وھذا على سبيل التشبيه

ھو قمر، وكذلك : ھو مثل القمر � يكون في المبالغة مثل قولك: فاذا قلت.. (( :بقوله )ھـ606-(

ھو اللؤلؤ : مثل اللؤلؤ، وقولك: كمثل اللؤلؤ كأنك قلت: ھو كا�سد، وھو أسد، فاذا قلت: قولنا

الصورة اذن فالقصد من التشبيه البليغ ھو المبالغة في رسم  )4())...ھو كاللؤلؤ: ابلغ من قولك

حذف ا�داة انما يصار لtيھام والمبالغة في اقتراب طرفي التشبيه من  ((: � سيما وأن هبھيالتش

  )5())بعضھما، ومحاولة ايھام المتلقي ان المشبه ھو المشبه به

  من به اتسم مااذن فان اشتمال الخطاب القرآني على ھذه الفنون التشبيھية عامة و

ازه باحاطته �ساليب العربية عامة،وبتفرده بصورة تشبيھات قرآنية خاصة د�لة اكيدة على اعج

القيس يحسن  ئن شعر امرإ...((: فنية خاصة وقد كشف المفسرون عن ذلك حتى قال احدھم

عند الطرب، وذكر النساء، وصفة الخيل، وشعر النابغة عند الخوف وشعر ا�عشى عند الطرب 

فكل شاعر يحسن ك�مه في فن، ووصف الخمر، وشعر زھير عند الرغبة والرجاء، وبالجملة 

بالغا في ... فانه يضعف ك�مه في غير ذلك الفن، اما القرآن فانه جاء فصيحا في كل الفنون

  )6())الفصاحة حد ا�عجاز

وھذا يعني ان ا�سلوب القرآني كان أعلى من كل المقاييس النقدية التي وضعھا النقاد 

وقد .. � مثل له و� نظير في فصاحته وب�غتهللشعراء، بما فيھا مقياس الجودة والحسن، اذ 

ساھم المفسرون في الكشف عن كل تلك الصور الفنية التشبيھية التي تفرد بھا ا�سلوب القرآني 

او التي جاءت على سنخ شعر شعرائھا، وأقوالھم حتى أحاطوا بالتشبيه القرآني وما اتسم به من 

تقى المفسرون الى درجات الب�غيين في تجسيد اروقد سمات فنية وما آداه من أغراض ب�غية 

                                                
  . وأطراف البنان َعَنمْ : ..... ويروى البيت في الديوان 68ين المرقش ا�كبر، ديوان المرقش (1)
  .69: 2، مجمع البيان الطبرسي  (2)
  .71: 6الرازي، التفسير الكبير  (3)
  .154: 29ن .م (4)
  .191مجيد عبد الحميد ناجي، ا�سس النفسية �ساليب الب�غة العربية  (5)
  .116: 2الرازي ، التفسير الكبير  (6)
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  ... اعجاز القرآن الكريم بصور تفسيرية رائعة

  ذلك فان المفسرين قد كشفوا عن اغراض التشبيه الفني من مبالغة وبيان  علىفض� 

وايجاز ضمن سياق النص القرآني وھذا يفوق عمل الب�غيين الذين كان مضمار تطبيقھم 

  .. اغالب ا�دبيةالنصوص 

  . انواع التشبيه عند المفسرين

ان للتشبيه مراتب ودرجات، لذلك فمن  الممكن ان تكون له  -فيما سبق -لقد تبين لنا 

انواع واقسام ادركھا الب�غيون، وكان المفسرون ممن كشف عنھا في تفسيرھم Lيات القرآن 

ي يشتمل على نوعين من تلك تبين لنا ان النص القرآنتلك  ھمالكريم، ومن خ�ل تتبعنا لتفسيرات

  : ا�نواع ھما

  : التشبيه المركب او التمثيلي -

اذا كان التشبيه يعنى ببيان الصفة المشتركة بين اطرافه والتي سميت بوجه الشبه، وان 

عليھا وھي ما تعارف . ھذه الصفة قد تكون واحدة، وھو ما تمثلت به التشبيھات السابقة

  )1(الب�غيون بالتشبيه المفرد

فان  )2(.بالتشبيه المفرق )ھـ606-(والرازي  )ھـ538-( أو ما اطلق عليه الزمخشري

من عدة أمور ((ھناك نوعا آخر من التشبيه عرفه الب�غيون وھو ان يكون وجه الشبه منتزع 

يجمع بعضھا الى بعض ثم يستخرج من مجموعھا الشبه، فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج 

دث صورة غير ما كان لھما في حال ا�فراد، � سبيل الشيئين يجمع احدھما باLخر حتى تح

ولم يكن المفسرون  )4(وقد سمي بالتشبيه المركب او التمثيلي )3())...بينھما، وتحفظ صورتھما

وأطلق عليه تسمية التشبيه المركب، وعده من  )ھـ538-(بغافلين عنه بل عرفه الزمخشري 

تشبه كيفية حاصلة من مجموع اشياء، ... ((: وھو يعني عنده )5(اقسام التشبيه اضافة الى المفرق

مثل الذين ((: اشياء، قد تضامت وت�صقت حتى عادت شيئا واحدا بأخرى مثلھا كقوله تعالى

                                                
  .192: 2حمد مطلوب ،معجم المصطلحات الب�غية ا: ظ (1)
  . من البحث )    (صفحة : ظ (2)
  .90، اسرار الب�غة الجرجاني ، عبد القاھر (3)
  .184، 202 -201: 2احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب�غية : ظ (4)
  .114: 1الزمخشري، الكشاف : ظ  (5)
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� يختلف  هِ وھو في جوھر )2())..)1())...حملوا التوراة ثم لم يحملوھا كمثل الحمار يحمل اسفارا

من عدة صفات وصور متنوعة منسجمة مع  بعضھا لتكون عما رآه الب�غيون فھو تشبيه منتزع 

ما حصلت فيه ... ((: وجه الشبه من عدة صفات، اما الرازي فان التشبيه المركب عنده ھو

 )3())..المشابھة بين ما ھو المقصود من الجملتين، وان لم تحصل المشابھة بين اجزاء الجملتين

مقصود منھما أي الصفات المنتزعة منھما، وان أي ان ھناك جملتين تحصل بينھما مشابھة في ال

  . لم تحصل المشابھة بين اجزاء الجملتين

�ْ����)�N ((: ويمكن ان نلحظ ھذا الفن التشبيھي عند المفسرين في تفسيرھم لقوله تعالى� ُVlَ�� (��'Mِ1

َf� #�(�BMَ ��ِ> Aََ5َ�P(�َ �8(���<�� ���� #u(�+�ْ�IMَْ� ;8(��َ) (��ْMS.�� ��َ&�Pَ� �َ�ِ1  '5�C #q(�JMَْf��- #Z(�+�� ُVُ)ْ=�$ (���� ِn�,َf� #�(�BMَ ��ِ> Aََ5َ�P(�َ ِn�,

 �G,(�*Mَ �-َ� Gs��َ� (Mَ#3��َ� (��(/ََ� (�*��َ�� �2-#,�F(Kَ �	#*'Mَ� (�*ُ��َ� ��Tَ�- �d�+�$'h��- (�*�َ#3�Pُh #n�,َf� �2َ=َ) �G.��\�C (��(�+ْ�J�W�َ ِv��َf(ِ> ��ْ"/َ �	�َ

�2-#3'�َaَ5�$ ٍq��َ?�� ��(�$x� ُV[\َaُM �0��َ&َ)(()4(  

ان مثل ما يتباھون في الدنيا ويتفاخرون به من زينتھا ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

كمطرا ارسلناه من .. وأموالھا مع ما قد وكل بذلك من التكدير والتنغيص وزواله بالفناء والموت

والم�حظ  )5())فنبت بذلك المطر انواع من النبات مختلط بعضھا ببعض.. ا�رض السماء الى

المثل مع التشبيه ل�ستد�ل على مقصود اLية  ھذا يجد انه جمع )ھـ310 -(لتفسير الطبري 

وقيل في .. ((: يعدد صور المشبه والمشبه به اذ قال )ھـ460 - (القرآنية في حين نجد الطوسي 

انه تعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات على ما  -احدھا : ه في اLية ث�ثة أقوالالمشبه والمشبه ب

 -الثاني .وصف g تعالى في ا�غترار والمصير الى الزوال كالنبات الذي يصير الى مثل ذلك

 الدنيا انه شبه الحياة: الثالث. انه شبه الحياة الدنيا بالماء فيما يكون به من ا�نتفاع ثم ا�نقطاع

وھذا التعدد في الصور التشبيھية قد جعل  )6())...بحياة مقدرة على ھذه ا�وصاف لما يقتضيه

ھذا من التشبيه المركب، ((: يعد ھذه اLية من التشبيه المركب اذ قال )ھـ538 -(الزمخشري 

حال الدنيا في سرعة تقضيھا وانقراض نعيمھا بعد ا�قبال، بحال نبات ا�رض في جفافه  شبھت

                                                
ُ�� (( .5لجمعة، ا  (1)[�#C ��$�&'�� ُVlَ���$cِ> ��#>'&َ) ��$�&'�� ِq��َ?�ْ� ُVlَ�� �vEِْ> �G,(َa�@َ� ُV�����$ ِ,(����ْ�� ِVlَ��َ) (���ُ�����$ �	َ� �	ُe �N��,��'5���Y����('4�� �q��َ?ْ�� %�.�*�$ َb #�'���- ��'�� ��(((  

  .114: 1الزمخشري، الكشاف  (2)
  .194: 8الرازي ، التفسير الكبير  (3)
  .24ونس، ي (4)
  .168: 11الطبري، جامع البيان  (5)
  .363: 5الطوسي، التبيان  (6)
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  )1())...ھابه حطاما بعد ما التف وتكاثف، وزين ا�رض بخضرته ورفيفهوذ

: .. في تفسيره اذ قال )ھـ548 -(وكذلك نجد ھذا التعدد للصور التشبيھية عند الطبرسي

ث�ثة اقوال قيلت في المشبه والمشبه به كأن يكون سبحانه شبه الحياة الدنيا بالماء او انه شبھھا 

  . )2(�وصافبحياة مقدرة على ھذه ا

ان ھذه اLية من المثل العجيب اذ فيه تشبيه المغتر  )ھـ606 -(في حين يرى الرازي 

  )3(.بالحياة الدنيا والذي � تحمد عاقبته بالزرع الھشيم الذي � نفع فيه و� عاقبة تحمد

 أحسن موقعا، وابلغ معنى(: (التشبيه في ھذه اLية )ھـ485 -(وقد عد ابن ناقيا البغدادي 

من جميع ما وصف به حال الدنيا، وميل النفوس اليھا، مع قلة صحبتھا، وا�ستمتاع بلذاتھا 

  )4())فكذلك حال النبات والماء في النضارة والحسن ثم العود الى الجفاف واليبس

وھذا يعني ان المفسرين قد سبقوا غيرھم في ادراك ان المشبه به في ھذه اLية ليس ھو 

اسھمت في تبيان اثر البيئة في ھذه الصورة  دق -ھذه  -ك فان تفسيراتھم فض� عن ذل )5(الماء

وانما شبھت الحياة بفرح الناس بمتاعھا، ويزھون بھا فيقفون ((: التشبيھية القرآنية اذ قيل فيھا

عند حاضرھم فيھا دون ان يحولوا ابصارھم عنھا فيتطلعوا الى ما قد يأمر g به من امر يزيل 

  )6())...مبه عنھم النع

قد   -ممن لم يصطلح على ھذا الفن التشبيھي -ص الى ان ھؤ�ء المفسرين لومن ھذا نخ

جمعوا في تفسيرھم بين المثل والتشبيه، وذكر الصور المتعددة للمشبه به وذلك لtحاطة بتلك 

لذي يكون الد��ت المتنوعة ل]ية القرآنية وبما يحقق لديھم مفھوم التشبيه المركب او التمثيلي وا

  . تعدد ھذه الصورمفيه وجه الشبه منتزع من 

: في تفسيرات المفسرين لقوله تعالى به ونلحظ مثل ھذا التعدد كذلك في صورة المشبه

))��َ?�ْ� ُVlَ�� �vEِْ> �G,(َa�@َ� ُV�����$ ِ,(�����ْ� ِVlَ��َ) (���ُ�����$ �	�َ �	ُe �N��,��'5�� ��ُ[�#C ��$�&'�� ُVlَ��ِq  َb #�'���- ��'�� ��(�$cِ> ��#>'&َ) ��$�&'��

                                                
  .325: 2الزمخشري، الكشاف  (1)
  .130: 5الطبرسي، مجمع البيان : ظ (2)
  .73-72: 17الرازي، التفسير الكبير : ظ (3)
  .91البغدادي، ابن ناقيا، الجمان في تشبيھات القرآن  (4)
  .422: 3علوم القرآن  الزركشي، البرھان في: ظ (5)
  .55 )رسالة ماجستير(واجدة مجيد ا�طرقجي، التشبيھات القرآنية والبيئة العربية  (6)
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Y����('4�� �q��َ?ْ�� %�.�*�$(()1(  

ثم لم ... مثل الذين أوتوا التوراة من اليھود والنصارى((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

كمثل الحمار يحمل على ظھره كتبا من كتب العلم � ينتفع  )ص(يعملوا بما فيھا وكذبوا بمحمد 

  )2())...، و� يعقل ما فيھابھا

وانما مثلھم بالحمار �ن .. ((: العلة من ھذا المثل فيقول )ھـ460 -(ويذكر الطوسي 

الحمار الذي يحمل كتب الحكمة على ظھره � يدري بما فيھا، و� يحس بھا كمثل من يحفظ 

  )3())....الكتاب و� يعمل به

كب التشبيھية بكونھا من التشبيه المر مفھوم ھذه الصورة )ھـ538 -(وقد حدد الزمخشري 

جھلھا بما معھا من التوراة وآياتھا الباھرة بحال الحمار في الغرض منھا تشبيه حال اليھود في 

  )4(.جھله بما يحمل من اسفار الحكمة، و� يشعر ا� بما يمر بدفيه من الكد والتعب

  )5(.ره لھذه اLيةسيفانه جمع بين المثل والتشبيه في تف )ھـ548 -(اما الطبرسي 

والتوراة في ايديھم   شبھھم اليھود... ((: بأنه سبحانه )ھـ606 -(وتفسيرھا عند الرازي 

وھم � يعملون بھا بحمار يحمل كتبا، وليس له من ذلك ا� ثقل الحمل من غير انتفاع بما يحمله 

  )6())...، كذلك اليھود ليس لھم كتابھم ا� وبال الحجة عليھم

ن ھذا التعدد لصور المشبه والمشبه به قد منح النص القرآني آفاقا د�لية متنوعة، اذن فا

فالمشبه علماء اليھود حملوا التوراة ولم يحملوھا فھم حملوھا بأيديھم فقط، ولم تحملھا عقولھم 

، بادراك مافيھا كالحمار الذي يحمل كتبا نفيسة � يعقلھا و� يعي ما بھا، بل ھو حامل لثقلھا فقط

لذلك لم تقل اLية الكريمة كالحمار فقط بل جعلته حمارا يحمل اسفارا وتلك ھي سمة من ادعى 

وھذه قد شكلت المقصد .. العلم من علماء اليھود فھم حمير يحملون التوراة ثق� � عق� وادراكا

الذم بالشقاء في شيء يتعلق به غرض جليل وفائدة شريفة مع حرمان ذلك ((المطلوب وھو 

  )7())..غرض، وعدم الوصول الى تلك الفائدةال

                                                
  .5الجمعة،  (1)
  .110: 28الطبري، جامع البيان  (2)
  .5: 10الطوسي، التبيان  (3)
  .531: 4و 114: 1الزمخشري، الكشاف : ظ (4)
  .5: 10الطبرسي، مجمع البيان : ظ (5)
  .5: 30لرازي ، التفسير الكبير ا (6)
  .78الرماني، النكت في اعجاز القرآن  (7)
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اذن فان المفسرين قد حددوا مفھوم ھذه الصورة التشبيھية كما رآھا الب�غيون بكونھا من 

  .. فض� عن تحديدھم للغرض منھا والكشف عن معناھا )1(.التشبيه المركب او التمثيلي

��) ((: ھم لقوله تعالىكما يمكن ان نلحظ ھذا الفن التشبيھي عند المفسرين في تفسير ُVlَ��

�d�>(�tَ� y3�t (�*��� ٍ�$ِ, ِVlَ��َ) (��ْM S.�� �N(�����ْ� �u�&�� L�� �2�ُ?�a�+#$  �����َ�- #�'�� �	#*��َTَ (���- #�5َْ�َ��َ=�َ �	#*�<ُaMَْ� ��#�َTَ ٍq��Kَ ���3�C

�2�#��ْ4�$ �	#*�<ُaْMَ�(()2(  

أي شبه ما يتصدق به الكافر من : شبه ما ينفق الذين كفروا((: )ھـ310 - (اذ قال الطبري 

برد شديد اصابت زرع فيھا كشبه ريح ... مكذب  )ص(وھو لوحدانية g جاحد، ولمحمد .. ماله

  . )3())...فاھلكته.. قوم قد املوا ادراكه

فلما كان انفاق ... ((: الى تعدد صور المشبه به اذ قال )ھـ460 -(وقد فطن الطوسي 

اشبه الحرث المھلك، فلذلك ضرب به  ،لمنافق والكافر ضائعا، ويستحق عليه العقاب والذما

المثل، وفي اLية حذف، وتقديرھا مثل اھ�ك ما ينفقون كمثل اھ�ك ريح فيھا صر اصابت 

مثل ما ينفقون كمثل مھلك : حرث قوم، فحذف ا�ھ�ك لد�لة آخر الك�م عليه، وفيه تقدير آخر 

  )4())ن تشبيه ذلك ا�نفاق بالمھلك من الحرث بالرياحريح، فيكو

: فان قلت.. ((: على ھذه الصورة التشبيھية اذ قال )ھـ548 -(وقد اصطلح الزمخشري 

الغرض تشبيه ما انفقوا في قلة جدواه وضياعة بالحرث الذي ضربته الصر، والك�م غير 

  )5())...من التشبيه المركبھو : ينفقون ممث� بالريح، قلت مامطابق للغرض حيث جعل 

مثل اھ�ك ما ينفقون : في اLية حذف وتقديره((فانه يرى ان  )ھـ548 - (اما الطبرسي 

  )6())...كمثل اھ�ك ريح فيھا صر، فحذف ا�ھ�ك لد�لة آخر الك�م عليه

فكيف شبه ... ((: عن الع�قة بين المشبه والمشبه به اذ يقول )ھـ606 -(ويتساءل الرازي 

المثل قسمان منه ما حصلت فيه المشابھة بين ما ھو : قلنا. نفاق بالريح الباردة المھلكةا�

المقصود م الجملتين، وان لم تحصل المشابھة بين اجزاء الجملتين، وھذا ھو المسمى بالتشبيه 

                                                
  . 72محمد حسين الصغير،اصول البيان العربي، : ، ظ78الرماني، النكت في اعجاز القرآن : ظ (1)
  .177آل عمران ،  (2)
  .76: 4الطبري، جامع البيان  (3)
  .569: 2الطوسي، التبيان  (4)
  . 434: 1الزمخشري، الكشاف  (5)
  .286: 2الطبرسي، مجمع البيان  (6)
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المركب، ومنه ما حصلت المشابھة فيه بين المقصود من الجملتين، وبين اجزاء كل واحدة منھما 

.. اذا جعلنا ھذا المثل من القسم اJول زال السؤال وان جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه، ف

مثل ما ينفقون في كونه مبط� لما أتوا به قبل ذلك من اعمال البر كمثل ريح فيھا صر : والتقدير

اً فالمقصود من التشبيه حاصل، �نه سواء كان برداً مھلكا أم حر...  ثللحرمبطلة  في كونھا

  )1())التشبيه به فيصحمحرقا فانه يصير مبط� للحرث والزرع 

كما رأى  )اھ�ك( يده بمحذوف تقديرهين  تقويبدو لي ان سياق اLية القرآنية أشمل من ا

بعض المفسرين اذ ان فعل الريح بالحرث اكثر ضراوة من ا�ھ�ك بل ھي تشتمل على صور 

منه و� تذر بعد ما ايقن  تبقي ذروه بالھواء ف�متعددة فض� عن كونھا مھلكة للحرث فھي ت

اصحابه من ا�نتفاع به وذلك ابلغ في اظھار الحسرة والندامة، كذلك انفاق ھؤ�ء الكفار فانھا 

  ...تفضي بھم الى الھ�ك وھم يتأملون النفع منھا

لما  تشبيھات مركبة من عدة صور  ھااذن فان سمة التشبيھات القرآنية انھا في الغالب من

به ا�سلوب القرآني من صياغة فنية أعجزت ذوي ا�لباب والقرائح، واستطاع المفسرون  امتاز

الكشف عن ثراء ھذه التشبيھات بصورھا المتعددة كما فعل الب�غيون بل نراھم قد تفوقوا على 

�َ-� ((: الب�غيين في ادراك الصور  التشبيھية القرآنية كما نلحظ ذلك في تفسيرھم لقوله تعالى

�,َ&�C ِg������\�� ���� �	ِ*�M�َ�O L�� �	#*�Jِ>(�tَ� �2�ُ�J�W�$ ٌ��3�>�- Q.���,�- Q�(��ُُT ����� �8(���<�� ���� ٍ:[��\َ)  ٌA���#� #�'���- ������ْ��

��$ِ3��(َ�ْ�(ِ>(()2(   

كمثل صيب  بد�لة ما مضى من الك�م : فمعناه )مثل(فيه حذف : اذ قال الطبري 

  )3(.ل�يجاز وا�ختصارو

مثل ضربه g للمنافقين، كان ((� يرى فيه حذفا بل ھو  )ھـ460 -(ا� ان الطوسي 

. فيما ينالھم فيه من الشدائد والخوف - أو كأصحاب صيب، فجعل كفر ا�س�م لھم مث� : المعنى

انه .. أقاويلوما يستضيئون به من البرق مث� لما يستضيئون به من ا�س�م، وتشبيه المثل 

، ومثل ما في الظلمات بض�لته، وما فيه من البرق المنافقضرب الصيب مث� بضرب ايمان 

                                                
  . 195، 194: 8الرازي، التفسير الكبير  (1)
  .19البقرة ،  (2)
  .172: 1الطبري، جامع البيان : ظ (3)



 162................................................................................................  الفصل الثاني

  )1())الوجه اشبه بالظاھر، وأليق بما تقدم]ھذا[و. ا فيه من الصواعق بھ�ك نفاقهبنور ايمانه، م

ل ان قلت لقائ.. ((: عن نوع التشبيه في ھذه اLية فيقول )ھـ538 -(ويكشف الزمخشري 

وما يتعلق به من . شبه دين ا�س�م بالصيب، Jن القلوب تحيا به حياة ا�رض بالمطر: يقول

وما يصيب الكفرة من ا�فزاع . شبه الكفار بالظلمات، وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق

ل قوم والمراد كمث. كمثل ذوي صيب: والمعنى. والب�يا والفتن من جھة اھل ا�س�م بالصواعق

ھذا تشبيه اشياء باشياء فأين ذكر : فان قلت. ھم السماء على ھذه الصفة فلقوا منھا ما لقواتاخذ

 وعملواوما يستوي ا�عمى والبصير والذين آمنوا ((: المشبھات؟ وھ� صرح به كما في قوله

  : وفي قول امرئ القيس )2())الصالحات و� المسيء

  )3(كرھا العناب والحشف الباليلدى و    كأن قلوب الطير رطبا ويابسا

والصحيح الذي .. كما جاء ذلك صريحا فقد جاء مطويا ذكره على سنن ا�ستعارة: قلت

ان التمثيلين جميعا من جملة التمثي�ت المركبة دون : البيان � يتخطونه ءعليه علما

، بل فاضل ريمة ولم يكتف الزمخشري بتحديد نوع الفن التشبيھي بھذه اLية الك )4())...المفرقة

ل على دالثاني، �نه أ: أي التمثيلين ابلغ؟ قلت: فان قلت((: قال ذابلغ ا منھمابين التمثيلين في أي 

فرط الحيرة وشدة اJمر وفظاعته ولذلك أخر، وھم يتدرجون في نحو ھذا من اJھون الى 

  )5())...اJغلظ

لھذه اLية عن رؤيا من سبقه كثيرا في رؤيته التفسيرية  )ھـ548 - (ولم يبتعد الطبرسي 

مثل ھؤ�ء المنافقين في جھلھم ((: اذ قال من المفسرين، فقد جمع المثل والتشبيه في تفسيره 

ثم يذكر ا�وجه التفسيرية المحتملة لھذه  )6())...اصحاب مطر: أي )كصيب(وشدة تحيرھم 

  )7(اLية

المشبه ((: مخشري، اذ يقوليتتبع  الخطا التفسيرية للز )ھـ606 -(في حين نجد الرازي 

: لعلماء البيان ھھنا قو�ن: بالصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق ما ھو؟ الجواب

ان ھذا تشبيه مفرق ومعناه ان يكون المثل مركبا من امور والممثل يكون ايضا مركبا : احدھما

                                                
  .94، 91: 1الطوسي، التبيان  (1)
  .58غافر،  (2)
   .38 امرؤ القيس، ديوانه (3)
  .114: 1 الكشافالزمخشري،  (4)
  سھا الصفحه نف .ن .م (5)
  . 81: 1الطبرسي، مجمع البيان  (6)
  .82 -81: 1ن .م: ظ (7)
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ه دين ا�س�م امور ويكون كل واحد من المثل تشبيھا بكل واحد من الممثل، فھھنا شب من

بالصيب، �ن القلوب تحيا به حياة ا�رض بالمطر، وما يتعلق من شبھات الكفار بالظلمات، وما 

فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرعد وما يصيب الكفرة من الفتن من جھة اھل ا�س�م 

  .ةبالصواعق والمعنى او كمثل ذوي صيب، والمراد كمثل قوم أخذتھم السماء على ھذه الصف

انه تشبيه مركب وھو الذي يشبه فيه احدى الجملتين باJخرى في امر من  - والقول الثاني 

ا�مور، وان لم تكن آحاد احدى الجملتين شبيھة بآحاد الجملة اJخرى وھھنا المقصود تشبيه 

في حيرة المنافقين في الدنيا والدين بحيرة من انطفت ناره بعد ايقادھا، وبحيرة نم اخذته السماء 

  )1())..الليلة المظلمة مع رعد وبرق

التمثيل : أي التمثيلين ابلغ؟ الجواب((: ثم يتساءل الرازي كما تساءل الزمخشري من قبل

الثاني، �نه أدل على فرط الحيرة، وشدة ا�غاليظ، ولذلك تراھم يتدرجون في نحو ھذا من 

  )2())ا�ھون الى ا�غلظ

تتفوق على رؤية الب�غيين لكشفھا د��ت النص والم�حظ لتفسيرات المفسرين يجدھا 

القرآني وما فيه من فنية العبارة وجودة ا�سلوب فض� عن تحديدھا لنوع الفن التشبيھي 

  .. وا�صط�ح عليه كما عند بعضھم

ونجد ھذا التفوق في الرؤية الب�غية في الكثير من تفسيرات المفسرين كما في تفسيرھم 

��lَ((: لقوله تعالى L�� �	#*َ)�3/َ�- �	��ِ,�#+ِ> #�'�� �:��َ� #��َ���C (�� ���8(َ�َ� (��َ�َ �G,(Mَ �.Kَ��َ5�@� %�&'�� ِVlَ��َ) �	#*ُ

�2-#3�\�B#$ َb ;�(��ُُT(()3(  

ان مثل استضاءة .. ((: بقولھما )ھـ460-(و الطوسي  )ھـ310 -(فقد فسره الطبري 

وبما جاء به قو�  وھم به  )صلى g عليه وآله(اk وبمحمد المنافقين بما اظھروا من ا�قرار ب

كمثل استضاءة الموقد، ثم اسقط ذكر ا�ستضاءة واضاف المثل اليھم كما قال  -مكذبون اعتقادا

  ا: الشاعر وھو نابغة جعدة

                                                
  .79-78: 2الرازي، التفسير الكبير  (1)
  . وكان حري بالرازي ان يذكر الزمخشري لسبقه في ذلك 78: 2 الرازي التفسير الكبير  (2)
  .16البقرة ،  (3)
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  )1(بِ رحَ �لته كأبي مَ خِ     ت حْ صبَ أَ ل من وكيف تواصِ 

  )2())..�م عليهواسقط لد�لة الك. كخ�لة ابي مرحب: أي 

  )3(من التشبيه المركب )ھـ538-( وقد عده الزمخشري

ان ((يرى ان من ا�وجه التفسيرية لھذه اLية ھو  )ھـ548 -(ي سفي حين نجد الطبر 

حال ھؤ�ء المنافقين في جھلھم كحال المستوقد نارا : يقال ھذا تشبيه الحال بالحال فتقديره

ل ب�دة ھؤ�ء كب�دة الحمار، ولو قلت ھؤ�ء كالحمار لم وتشبيه الحال بالحال جائز كما يقا

الحال كالب�دة وان جوز الطبرسي قوله ھؤ�ء كالحمار � سيما ي و� اعلم لماذا لم )4())يجز

ويذكر  )5(انت كالحمار: وغيرھا يكشف عنھا وجه الشبه، وايضا فان الطوسي اجاز قولھم

ان نقول ليس وجه التشبيه .. ((: التشبيه منھا وجوھا عدة تكشف عن وجه )ھـ606 -(الرازي 

ان للمنافق نورا، بل وجه التشبيه بھذا المستوقد انه لما زال النور عنه تحير والتحير فيمن كان 

في نور ثم زال عنه اشد من تحير سالك الطريق في ظلمة مستمرة لكنه تعالى ذكر النور في 

الشديدة ، � ان وجه التشبيه مجمع النور مستوقد النار لكي يصح ان يوصف بھذه الظلمة 

  )6())والظلمة

وكذلك نجد مقدرة المفسرين في ابراز الب�غة القرآنية في مثل ھذا الفن التشبيھي عند 

ِ> Aَ�� Mَ((: تفسيرھم لقوله تعالىَ5َ�P(�َ �8(���<�� ���� #u(�+�ْ�IMَ� ;8(��َ) (��ْMS.�� �N(����ْ�� Vَlَ�� �	#*�َ �jِ3ْ���- (G���!�� ���B�tَ=�َ ِn�,َf� #�(�B

G,�.َ5ْ?#� ;8�L�� {Vُ)  َ�� #�'�� �2(َ)�- #�(�$[3�� #u-#,ْ&َ/(()7(  

ان ھذا مث� ضرب لحياة ھؤ�ء المستكبرين كمطر انزلناه  )ھـ310 -(اذ قال الطبري  

بات الذي حسن مثل ھذا الن.. مثل الحياة الدنيا((فانما .. من السماء اختلط به نبات ا�رض

استواؤه بالمطر، فلم يكن ا� ريث ان انقطع عنه الماء، فتناھى نھايته، عاد يابسا تذروه الرياح 

والدائم الذي � يبيد و� ، فاسدا، تنبو عنه اعين الناظرين ، ولكن ليعمل للباقي الذي � يفنى

                                                
  .39نابغة الجعدي، ديوانه ال (1)
  .85: 1، الطوسي، التبيان 162 -161: 1الطبري، جامع البيان  (2)
  .434: 1الزمخشري، الكشاف : ظ (3)

  .79 -78: 1الطبرسي، مجمع البيان   (4)
  .451: 7الطوسي، التبيان : ظ (5)
  .73: 2الرازي، التفسير الكبير  (6)
  .45الكھف،  (7)
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  )1())يتغير

لذين اغتروا بأموالھم ھذا المثل للمتكبرين ا(: (فيرى ان )ھـ460 -(اما الطوسي 

فھو  -�يراد به g-ة فقراء المؤمنين فأخبرھم g ان ما كان من الدنيا سواستنكفوا من مجال

الحسن على المطر � مادة له، فھو يروق ما خالطه ذلك الماء، فاذا انقطع عنه عاد  كالنبت

  )2())ھشيما تذروه الرياح � ينتفع به

ن الماء في ھذه اLية ليس مشبھا به بل ان المراد ھو ا )ھـ538-( وقد كشف الزمخشري

  )3(قلة بقاء زھرة الدنيا كقلة بقاء الخضر، وقد عده من التشبيھات المركبة

الطرق الى المعاني المحتجبة ((: فض� عن ذلك فانه يرى ان ا�مثال والتشبيھات انما ھي

وتلك رؤية ب�غية تعنى  )4())...في ا�ستار حتى تبرزھا، وتكشف عنھا، وتصورھا لtفھام

  .. بكشف المعنى وتصويره

ومن الصور التشبيھية المركبة التي رسمھا القرآن الكريم وكشف عن ابعادھا المفسرون، 

تا وإن اوھن البيوت يب اولياء كمثل العنكبوت اتخذت gدون مثل الذين اتخذوا من ((: قوله تعالى

   )5())لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

كمثل .. مثل الذين اتخذوا اLلھة واJوثان من دون g((: )ھـ310-(ذ قال الطبريا

العنكبوت في ضعفھا وقلة احتيالھا لنفسھا، اتخذت بيتا لنفسھا، كيما يكنھا ، فلم يغن عنھا شيئا 

g 6())...عند حاجتھا اليه، فكذلك ھؤ�ء المشركون لم يغن عنھم حين نزل بھم امر(  

شبه حال من اتخذ من دونه اولياء ((فيرى ان g سبحانه  )ھـ460 -(اما الطوسي 

ينصرونه عند الحاجة في الوھن والضعف بحال العنكبوت الذي يتخذ بيتا ليأوي اليه، فكما ان 

بيت العنكبوت في غاية الوھن والضعف، فكذلك حال من اتخذ من دون g اولياء مثله في 

أي لو علموا ان اتخاذھم ا�ولياء كاتخاذ ... )ا يعلمونلو كانو(وقوله .. الضعف والوھن

  )7())..العنكبوت بيتا سخيفا لم يتخذوھم اولياء

الغرض تشبيه ما ((: عن الغرض من ھذا التشبيه بقوله )ھـ538 -(ويكشف الزمخشري 

                                                
  .292، 291: 15الطبري، جامع البيان  (1)
  .278: 6مجمع البيان  الطبرسي،: ، ظ45: 7الطوسي، التبيان  (2)
  .114: 1الزمخشري ، الكشاف : ظ (3)
  .459: 3ن .م (4)
  . 41العنكبوت ،  (5)
  .177: 20الطبري، جامع البيان  (6)
  .20: 8مجمع البيان : وبالرؤية ذاتھا فسره الطبرسي ظ 189: 8الطوسي، التبيان  (7)
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متك� ومعتمدا في دينھم وتولوه من دون g بما ھو مثل عند الناس في الوھن، وضعف اتخذوه 

وان اوھن البيوت لبيت ((: وھو قوله التشبيهلى مقطع ا� ترى ا.قوة وھو نسيج العنكبوتلا

؟ وكل احد يعلم وھن بيت العنكبوت )) لو كانو يعلمون (( مامعنى قوله : فأن قلت  ))العنكبوت

: ووجه آخر. ان ھذا مثلھم  وان امر دينھم بالغ ھذه الغاية من الوھن معناه لو كانوا يعلمون: قلت

بيت العنكبوت وقد صح ان اوھن البيوت بيت بوھو انه اذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينھم 

  )1())...العنكبوت، فقد تبين ان دينھم أوھن ا�ديان لو كانوا يعلمون

التفسيرية عن رؤية من سبقه من المفسرين ا� انه  )ھـ606 - (الرازي  يةرؤ تفترقولم 

ان البيت ينبغي ان .. ((: لمثل من بين سائر ا�مثال فيقوليكشف عن الحكمة في اختيار ھذا ا

لكن بيت .. يمنع البرد، ويدفع الحر.. حائط حائل ، وسقف مظل، وباب مغلق: يكون له امور

العنكبوت � يجنھا و� يكنھا وكذلك المعبود ينبغي ان يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه 

تحقير ا�وثان، وكلما كان المشبه به اشد ((ا التمثيل ھو وان القصد من ھذ )2())دفع المضار

القرآن الكريم يعمد الى التشبيه ذلك أن  )3())حقارة كان المقصود في ھذا الباب أكمل حصو�ً 

فاذا قال الحكيم لمن يغتاب انك بالغيبة . التشبيه يؤثر في النفس تأثيرا مثل تأثير الدليل((Jن 

قعت في ھذا الرجل وھو غائب � يفھم ما تقول و� يسمع حتى كأنك تأكل لحم ميت �نك و

 فينظريجيب كمن يقع في ميت يأكل منه وھو � يعلم ما يفعله، و� يقدر على دفعه ان كان يعلمه 

  )4())طبعه منه كما ينفر اذا قال له انه يوجب العذاب ويورث العقاب

شبھا به بل بيتھا الذي تتخذه مأوى لذلك نلحظ ان  التشبيه القرآني لم يستخدم العنكبوت م

لھا وھذا يعني ان اولئك الذين اتخذوا من  ا�صنام والطواغيت اولياء لھم من دون g فان تلك 

أولياءھم ((الو�ية من الضعف والوھن � يمكن ان تمنع عنھم مضارا او تجلب لھم خيرا، وJن

كبيت العنكبوت فانه � يمنع عنھا  )5())في الضعف والوھن وعدم النفع لھم ودفع الضرر عنھم

عدت ھذه الصورة التشبيھية اداة من ادوات التصوير الفني في وقد .شرا و� يجلب لھا خيرا

عناكب ضئيلة واھنة، تأوي من حمى ھؤ�ء اLلھة او ا�ولياء ((القرآن ذلك أنھا تجسد صورة 

حتى ھذه البديھية المنظورة، فھم ولكنھم � يعلمون .... الى بيت كبيوت العنكبوت اوھن وأضأل،

 )6())يضيفون الى الضعف والوھن، جھ� وغفلة، حتى ليعجزون عن ادراك البديھي المنظور

                                                
  .458: 3الزمخشري، الكشاف  (1)
  .67: 25الرازي، التفسير الكبير  (2)
  .140 - 139: 1الكشاف : وقد سبقه الى ذلك الزمخشري ظ 136: 2الرازي، التفسير الكبير  (3)
  .69: 25الرازي، التفسير الكبير  (4)
  .187البغدادي، ابن ناقيا، الجمان في تشبيھات القرآن  (5)
  .37سيد قطب ، التصوير الفني  (6)
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وقد كان لتفسيرات ھؤ�ء المفسرين الدور ا�كبر في الكشف عما يقترب من مراده سبحانه 

لشيء الحقير الضعيف فض� عن ادراكھم اثر التشبيه في سياق ھذا المثل والغرض من التمثيل با

مھارة تفسيرية وذائقة فنية  بما يكون رؤية ب�غية فنية جسدھا اولئك المفسرون بما يمتلكون من

مثل ھذه التشبيھات المركبة  � لب�غية في اسرار لغة القرآن وتعابيره وذلك �ن القيمة الفنية 

شكلت معيارا نقديا فنيا  تكمن في كونھا نصوصا قرآنية بلغت حد ا�عجاز فحسب بل في كونھا

  . لكل تلك التشبيھات التي أمكن ان توردھا القريحة العربية السليمة

ُ��)�; ��L ((: ي محم� بالصور المتعددة كما في قوله تعالىنويمكن ان يرد التشبيه القرآُ4َ) �-َ�

Qj(���@ ���K���َ ���� Q̂ ���� ���K���َ ���� Q̂ ���� #u(�!ْ"�$ �L[Wُ� ٍ3���> �َ (��َ� �G,�ُM #�َ� #�'�� Vْ�J�W�$ �	َ� �����- (����3�$ �.َ��$ �	َ� #u�.�$ �^�3�Pَ� �َ�ِ1 ٍ��J�> �َ���َ (�*ُk�J�> Q�(��ُُT ���� #�

ٍ,�ُM(()1(  

.. ((: قائ� )ھـ310 -(وقد عمد المفسرون في الكشف عن ھذه الصور اذ فسره الطبري 

لت على خطأ وفساد وض�لة وحيرة من عمالھا فيھا وعلى ومثل أعمال ھؤ�ء الكفار في انھا عم

فجعل الظلمات مث� �عمالھم، والبحر اللجي مث� لقلب .. غير ھدى، مثل ظلمات في بحر لجي

  )2())...الكافر

.. ((: فانه يكشف عن الغرض من ھذه الصورة التشبيھية اذ يقول )ھـ460 -(اما الطوسي 

اعمال الكفار بالظلمات  المتكاثفة  على ما وصفه g   التشبيه ھذه ا�فع في  مبالغة

  )3())...تعالى

  في ظلمتھااعمال الكفار   وشبھھا... ((: ھذا الغرض بقوله )ھـ538 -(ويعلل الزمخشري 

وسوادھا لكونھا باطلة وفي خلوھا عن نور الحق بظلمات متراكمة من لج البحر وا�مواج 

نور توفيقه وعصمته ولطفه، فھو في ظلمه الباطل � نور ومن لم يوله : والسحاب ثم قال

  )4())....له

د�لة على تخبط الكافر وحيرته، فھو في  اLيةان في ھذه  )ھـ548 -(ويرى الطبرسي 

                                                
  . 40النور،  (1)
  .179: 18الطبري، جامع البيان  (2)
  .392: 7الطوسي، التبيان  (3)
  .249: 3الزمخشري، الكشاف  (4)
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  )1(جھله كمن ھو منقلب في ھذه الظلمات

وأما .. ((: يصور لنا ھذه اLية بصورة مرئية فيقول )ھـ606 -(في حين نجد الرازي 

المثل فھو ان البحر اللجي يكون قعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء، فاذا تردفت عليه  تقرير

ا�مواج ازدادت الظلمة فاذا كان فوق ا�مواج سحاب بلغت الظلمة النھائية القصوى، فالواقع في 

اللجي يكون في نھاية شدة الظلمة، ولما كانت العادة في اليد انھا من اقرب ما  رقعر ھذا البح

وبين سبحانه بھذا بلوغ تلك الظلمة الى اقصى النھايات .. راھا، ومن ابعد ما يظن انه � يراھاي

ان g تعالى ذكر ث�ثة انواع من .. ة ھذا التشبيه يوفي كيف.. ثم شبه به الكافر في اعتقاده

البحر وظلمة ا�مواج، وظلمة السحاب، وكذا الكافر له ظلمات ث�ث، ظلمة  ظلمة الظلمات

  )2())...ا�عتقاد ، وظلمة القول، وظلمة العمل

 التمثيلان المقصود من ھذا ((: ومن ثم يكشف عن الغرض من ھذا  التمثيل فيقول

وھذا  )3())المبالغة في جھالة الكفار وذلك انما يحصل اذا لم توجد الرؤية البتة مع ھذه الظلمات

معاني انما ھو من صميم عمل مقصد الب�غيين ذلك ان الكشف عن المبالغة في اداء ال

وقد استطاع المفسرون الكشف عنه في تفسيرھم للنصوص القرآنية ذات الصور  )4(الب�غيين

تمكنھم ومھارتھم في الكشف عن ب�غة النص القرآني  مدىالبيانية المتنوعة وبما يفصح عن 

  . فض� عن تفسيره، فكانوا مفسرين وب�غيين في آن واحد

كشفوا ايضا عن سمة أخرى من سمات التشبيھات المركبة وھي انھا ليس ذلك فحسب بل 

 بد�لةتعمد الى اخراج ا�مر العقلي بصورة حسية وذلك لتوضيح المقصود وبيان صورة المشبه 

  .. كما سيأتي -الصورة الحسية للمشبه به 

                                                
  .204 -203: 7الطبرسي، مجمع البيان : ظ (1)
  .8 - 7: 24الرازي، التفسير الكبير  (2)
  .9:  24ن .م (3)
  .97عبد القادر حسين ، فن الب�غة : ظ (4)
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  التشبيه الضمني

ودة للتشبيه وانما تشبيه على غير الصورة الظاھرة المعھ((: وھو في الدرس الب�غي 

  )1( ))يفھم ضمنا من الك�م، وھو اوقع في النفس

 -(ولم يصطلح احد من ھؤ�ء المفسرين على ھذا النوع من التشبيه ا� ان الزمخشري 

'((: تعالى عند تفسيره لقوله )تشبيه محمول على المعنى(قد سماه )ھـ538�� �,(�\Mَ� ��M�ُ) ��#+��َO ��$�&'�� (�*S$َ�(�$ ��

'�� #,(�\Mَ� #���َM �2�S$ِ,������ْ� َi(Kَ ��'��  �َِ1 %ِ,(�\Mَ� ���� �Y[$ِ,�����ْ�� �	�$�3�� #��>�  �<��� َi(Kَ (��َ) ٌ�َa�r(Xَ ���3َaَ)�- Vَ��r��3�@ِ1 L�+�> ���� ٌ�َa�r(Xَ �d�+��َc�َ ��

#��B�tَ=�َ �	��[-#.��  َ�� ��#+��َO ��$�&'�� (Mَ�.�$َ=�َ��(Mَ ��$ِ3��(Tَ ��(()2(  

تشبيه كونھم انصارا بقول عيسى  - ما وجه صحة التشبيه، وظاھره: قلت فان((: اذ قال

. التشبيه محمول على المعنى، وعليه يصح: ؟ قلت)من انصاري الى g(صلوات g عليه 

نصاري الى من ا(: عيسى حين قال لھم كان الحواريون انصار كونوا انصار g كما: والمراد

g((()3(  

ويمكن ان نلمح ھذا الفن التشبيھي عند بقية المفسرين في تفسيرھم للكثير من اLيات 

O �d$�)/ُ�# ((: لقوله تعالى )ھـ310-(القرآنية كما في تفسير الطبريَ[\ُ� َb��َ� ��ُ�(َ?َ� (�����W��َ� (ًMO�3ُK #u(�+ْ�J�9 ��َ��-

ُK yLِ>�3���- yL���W��َ�َ��Eَ��-ُ�  G��� �	ِ*��َ�� ��#��- Q3Kْ�- �	ِ*�M�َ�O L�� �2�#+���D#$ َb ��$�&'���- Q8(َa���- ~G.#� ��#+��O ��$�&'�� ��#� Vْ ���� �2�-�F(�+#$ �0

.��J�> ٍ2(َ���  ط)4())ٍ

من حججه  القرآنما أنزل في  تشبيه من g جل ثناؤه، لعمى قلوبھم عن فھم.. ((:إذ قال 

يفھم ما نودي ، كقول العرب للرجل ه ببعيد، فھم سامع مع صوت من بعيد نودي فلم ومواعظ

  )5())انك لتأخذ ا�مور من قريب: انك لتنادي من بعيد، وكقولھم للفھم: القليل الفھم

: اذن فبالرغم من خلو اLية من التشبيه الصريح ا� انھا تضمنت معنى التشبيه فالمعنى

                                                
  .49ا في التصوير البياني ربيعي محمد عبد الخالق، الب�غة العربية وسائلھا وغايتھ (1)
  . 14الصف،  (2)
  .528: 4الزمخشري، الكشاف  (3)
  . 44فصلت،  (4)
  .148: 24الطبري، جامع البيان (5)
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من مكان بعيد، فكما ان المنادى من  ىن ما يسمعون شبھھم بمن يناد�ن ھؤ�ء الكفار � يعو

  .. مكان بعيد � يكاد يفقه النداء، فكذلك ھؤ�ء الذي � يعون ما يسمعون

$ِ3ِ��((: وكذلك في تفسيرھم لقوله تعالى>�.#� ���'��- �َ�ِ1 �8(��S.�� �	S\�� #R���<ُ/ َb�-  /َ����ْ�� #R���<ُ/ َb �0'Mِ1(()1(  

الكفار في ترك تدبرھم لما  شّبه.. وھذا مثل ضربه للكفار((: )ھـ460-(اذ قال الطوسي

يسمعونه، �، �نھم ع� ينتفعون بدعاء دا تارة باJموت، وتارة بالصم، Jنھم 7يدعوھم اليه النبي

نجدھا والرؤية ذاتھا  )2())وكذلك من يسمع و� يصغي و� يفكر فيه، و� يتدبره فكأنه لم يسمعه

�نھم . صحاح الحواسوشبھوا بالموتى وھم احياء .. ((: اذ قال  ) ھـ  538-(  عند الزمخشري

عليھم من آيات g فكانوا اقماع القو � تعيه آذانھم وكان سماعھم ك�سماع، اذا سمعوا مايتلى 

ك تشبيھھم ، وكذلالسماعكحال الموتى الذين فقدوا مصحح  -�نتفاء جدوى السماع  -كانت حالھم 

وشبھوا بالعمى حيث يضلون الطريق، و� يقدر احد ان . بالصم الذين ينعق بھم ف� يسمعون

  )3())ينزع ذلك عنھم، وان يجعلھم ھداة بصراء ا� g عز وجل

و� شك في أن ھذا التشبيه قد فھم ضمنا من سياق اLية القرآنية اذ � يوجد تشبيه صريح 

التشبيه الضمني عند الب�غيين فطن اليه المفسرون عند تفسيرھم  يؤخذ به وھو ما يؤدي مفھوم

����J�> �n�,َf� ِL��#$�- [L.� ((: للنص القرآني كما في تفسيرھم لقوله تعالىْ� ���� �d[����ْ� #^ِ3ْ7#$�- �d[����ْ� ���� �L���ْ� #^ِ3ْ7#$

�2�#9�3ْ7ُ/ �0��َ&َ)�- (�*�/����(()4(  

بالنبات بعد جدوبھا، و� يجوز ان يكون المراد احياء  يحييھا: أي ((: اذ قال الطوسي

ا�رض حقيقة ، كما � يكون ا�نسان اسدا  حقيقة اذا قيل ف�ن  اسد، �نه يراد بذلك التشبيه 

  )5())وا�ستعارة، فكذلك احياء ا�رض بعد موتھا، كانت تحيا بالنبات الذي فيھا

اذ  ھاتشبيه صراحة بل يجد انھا قد تضمنته في سياقوالمتأمل لھذه اLية يرى خلوھا من ال

اJرض بعد ان كانت مجدبة فكأنما احياھا بعد   ھذه المراد ھو انه سبحانه اخرج النبات على وجه

  ...موتھا

                                                
  .80، النمل، 52الروم،  (1)
  .237 -236: 8الطوسي، التبيان  (2)
  .387: 3الزمخشري، الكشاف  (3)
  .19الروم،  (4)
  .214: 8الطوسي، التبيان  (5)
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انه تمثيل والمعنى ((: قد اتخذ وجھة تفسيرية أخرى اذ قال )ھـ606-(ولكننا نجد الرازي 

كما . ة، فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع اليھاان القلوب التي ماتت بسبب القساو

. بعث ا�موات )يحيى ا�رض بعد موتھا(ان المراد من قوله  )والثاني(g اJرض بالغيث  ييحي

  )1())فذكر ذلك ترغيبا في الخشوع والخضوع، وزجرا عن القساوة

وجعلنا ((: وله تعالىق )ھـ548 -(ومن صور التشبيه الضمني كذلك ما فسر به الطبرسي 

   )2())من بين ايديھم سدا ومن خلفھم سدا فاغشيناھم فھم � يبصرون

ھذا على احد الوجھين تشبيه لھم بمن ھذه صفته في اعراضھم عن ا�يمان ((: اذ قال

  )3())قال وتركناھم مخذولين هوقبول الحق وذلك عبارة عن خذ�ن g اياھم لما كفروا فكأن

Lكما يبدو  -ووجوده ضمنا في تفسير المفسر ھو  الصريحية من التشبيه اذن فإن خلو ا

  .. ر�رادة ھذا الفن التشبيھي من قبل المفسa  -لي 

�ُ�� ((: لقوله تعالى )ھـ606 -(وتلك الرؤية ايضا نلمحھا في تفسير الرازي َ=�</َ $ِ3ُ.#-�2 ��2َ/ �qَ�

���- ُV�BKَ ����  �@�#� Vَ�E#@ (��َ) �	ُ��َ�#@�,ِV�ِB�<�� �8����@ 'Vَ� �.َ?�َ ِ2(��ِ�(ِ> �3ْaُ��ْ� ْi�.�B5َ�$ ��(()4(   

والغرض التشبيه دون نفس الحقيقة، ووجوه التشبيه في ذلك ان من سلك .. ((: اذ قال

طريقه الى ا�يمان فھو جار على ا�ستقامة المؤدية الى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم 

  . )5())عادل عن ا�ستقامة فقيل فيه انه ضل سواء السبيل بالكفر فالمبدل لذلك

و� شك في ان المفسرين انما ارادوا من خ�ل تفسيراتھم تلك ل]يات القرآنية اظھار 

ب�غة النص القرآني وما فيه من فن تشبيھي يدرك على الرغم من خفاء الع�قة التشبيھية وھو 

وقد أسھم المفسرون من  )6(.تأتى الحسن لھذا الفن التشبيھيا�مر الذي عول عليه الب�غيون لي

  .. خ�ل ذلك في اظھار صورة من صور إعجاز النص القرآني الخالد

  أوجه التشبيه عند المفسرين 

بصورة خاصة على  يةعامة، والتشبيھكريم وھو يزخر بالصور البيانية نزل القرآن ال

                                                
  .23:  29ي، التفسير الكبير الراز (1)
  .9يس،   (2)
  .199: 8الطبرسي مجمع البيان   (3)
  .108البقرة ،  (4)
  .236: 3الرازي، التفسير الكبير   (5)
  .436: 2احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب�غية : ظ (6)
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شف عن ھذه الصور التشبيھية الفنية بما أتوا من اخت�ف انواعھا، وقد أسھم المفسرون في الك

ثقافة معرفية، ومھارة لغوية، وذائقة فنية، تقترب بھم ومراد اLية القرآنية تفسيرا وب�غة ولم 

تكن تلك الصور التشبيھية واحدة، بل كانت على اوجه وانماط متنوعة تكشف عن  ثراء النص 

  .. القرآني، ومستوى اعجازه

  . سيالتشبيه الح -1

كثرت التشبيھات الحسية في القرآن الكريم واتخذت صورا متنوعة، � سيما تلك 

التشبيھات التي كانت تعنى بأوصاف المرأة، اذ جرت العادة ان تجسد المرأة بصورة حسية 

لمشابھتھا باطراف حسية ليشكل بذلك المشبه مع المشبه به المقصود من المرأة جما�، وبھاء ، 

كما في تفسيرات المفسرين لقوله .. الصفات التي منحھا اياھا النص القرآني حياء وغيرھا من

  )1())كأنھن الياقوت والمرجان((: تعالى

أن المشبه ھو النساء، والمشبه به ھو الياقوت والمرجان وذلك Jرادة الحسن  اذ رأوا

 -فيما بعد  - )ـھ673 - (ابن ا�ثير  بما يمثل وجه الشبه وھذه الرؤية قد استقاھا )2(والبياض

  )3())كأنھن بيض مكنون. وعندھم قاصرات الطرف عين((: ليرى ان قوله تعالى

على خصوص ا�مر ((� سيما وان الصورة عنده تطلق  )4(من تشبيه صورة بصورة

  )5())...المحسوس

طرف لم يطمثھن انس فيھن قاصرات ال((: يرى ان قوله تعالى )ھـ606 -(ا� ان الرازي 

  )6())كأنھن الياقوت والمرجان * جانقبلھم و� 

ان التشبيه لبيان صفائھن، فنقول : فان قلنا.. ((: جمع بين الصفات العقلية والحسية اذ قال

كأنھن ((اشارة الى خلوصھن عن القبائح،  ))قاصرات الطرف((: فيه لطيفة وھي ان قوله تعالى

بدأ بالعقليات وختم بالحسيات كما اشارة الى صفائھن في الجنة، فأول ما  ))الياقوت والمرجان

قوت والمرجان في الحمرة والبياض، فكذلك القول فيه اان التشبيه لبيان مشابھة جسمھن بالي: قلنا

حيث قدم بيان العفة على بيان الحسن و� يبعد ان يقال ھو مؤكد لما مضى �نھن لما كن 

يھن كالياقوت الذي يكون في الجن لم يطمث فعن ا�جتماع با�نس و قاصرات الطرف ممتنعات

                                                
  .58الرحمن ،  (1)
  .267: 9لطبرسي، مجمع البيان ، ا480: 9، الطوسي، التبيان 177: 27الطبري، جامع البيان : ظ (2)
  49 -48الصافات،  (3)
  .297: 1ابن ا�ثير، المثل السائر : ظ (4)
  .13محمد حسين الصغير ، نظرية النقد العربي رؤية  قرآنية معاصرة  (5)
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  )1()))...ة � يكون قد مسه يد �مسفمعدته والمرجان في صد

  .. اLخرينمن المفسرين  هدون غير )ھـ606 -(وھذا تفرد من الرازي 

وليست ھذه الصور فحسب بل نجد ان الكثير من صور القرآن الكريم على ھذه الشاكلة اذ 

وقد عمل المفسرون .. من صور البيئة بحيوانھا ونباتھااستعمل الصورة الحسية لتجسيد الكثير 

   )2(.على تفسيرھا وابراز ما فيھا من سمات وخصائص ب�غية معجزة

  

  : التشبيه المعنوي الحسي -2

فان  -كما سبق - لماكانت من غايات التشبيه الفني ايضاح د�لة اLية القرآنية وبيانھا 

�طراف الحسية للتشبيه وبما يشكل صورة حسية الوسيلة لذلك البيان كانت في استعمال ا

ض منھا، � سيما واضحة الد�لة، ولقد عمل المفسرون على ابراز تلك  الصور وتحديد الغر

اذ ان المقصود من التشبيه  اظھار صفة المشبه من  بالجليلى توضيح الخفي تلك التي تعمد ا

كان حال ((يه انما يحسن ويجوز اذا بمعنى ان التشب )3(خ�ل استعمال مشبه به معروف الصفة

  )4())لوما، مقررا فيشبه به غيره تأكيدا لثبوت الحكم في المشبهعالمشبه به م

وقد كثرت تلك الصور التشبيھية وبخاصة تلك التشبيھات المركبة التي اتسمت بھا 

�'((: التشبيھات القرآنية، كما نلحظ ذلك جليا في تفسيرات المفسرين لقوله تعالى��- �	#*ُ�(����َ� �-#3َaَ) ��$�&

�9�-�- (ًE���� #u�.ِW�$ �	َ� #u�8(�9 �َ�ِ1  '5�C G8(�� #2c��'4�� #�#B�<���$ G8(�� #2c��'4�� #�#B�<���$ ;��J��?ِ> ٍj��3�<َ)ِj(�<���ْ� #R$ِ3�@ #�'���- #��>(�<�C #u('����َ #u�.�+�� ��'�� �.(()5(  

، مثل اعمالھم .. وھذا مثل ضربه g �عمال اھل الكفر((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

حتى اذا جاء الظمآن السراب ملتمسا ماء يستغيث به من : لمعنىوا.. وھا كسرابالتي عمل

يحسبون  غرورلم يجد السراب شيئا فكذلك الكافرون باk من اعمالھم التي عملوھا في .. عطشه

الظمآن الذي رأى السراب فظنه ماء يرويه في ظمئه  انھا منجيتھم عند g من عذابه، كما حسب

حتى اذا ھلك وصار الى الحاجة الى عمله الذي كان يرى انه نافعه عند g لم يجده ينفعه شيئا 

�نه كان عمله على كفر باk، ووجد g ھذا الكافر عند ھ�كه بالمرصاد، فوفاه يوم القيامة 

                                                
  .130:  29الرازي، التفسير الكبير  (1)
  . من  البحث )    (صفحة : ظ (2)
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  .64: 18الرازي، التفسير الكبير  (4)
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  )1())وجازاه بھا جزاءه الذي يستحقه عليھا منهحساب اعماله التي عملھا في الدنيا 

وتلخيص الك�م ... ((: خ�صة ھذه الصورة التشبيھية فيقول )ھـ460 -(ويحدد الطوسي 

ماء يرويه حتى اذا دنى منه لم يجده  -من بعد -ان اعمال ھؤ�ء الكفار كالسراب يحسبه الظمآن 

  )2())فره، ووجد g عند عمله يجازيه عليهشيئا أي حتى اذا مات لم يجد عمله شيئا �نه بطل بك

شبه ما ... ((: المشھد القرآني على النحو اLتي )ھـ538 - (في حين يرسم لنا الزمخشري 

 g يعمله من � يعتقد ا�يمان، و� يتبع الحق من ا�عمال الصالحة التي يحسبھا تنفعه عند

ف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساھرة من عذابه ثم تخيب من العاقبة امله ويلقى خ�وتنجيه 

ونه ذوقد غلبه العطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه ف� يجد ما رجاه ويجد زبانية عنده يأخ

   )3())فيعتلونه الى جھنم فسيسقونه الحميم الغساق

ان  أنه يرى تقدمه من المفسرين ا� عن رؤية َمن )ھـ548 -(ولم تختلف رؤية الطبرسي 

مث�  الظمآنخبر عن الظمآن والمراد به الخبر عن الكفار، ولكن لما ضرب ((اLية  ظاھر ھذه

  )4())..للكفار جعل الخبر عنه كالخبر عنھم

 صور التشبيھية لھذا النص القرآنيكشفت عن ال قد واذا كانت رؤية ھؤ�ء المفسرين

ؤيته ب�غية اكثر كانت ر )ھـ606 -(واتخذت من ظاھر النص اداة لتوضيح معناه فان الرازي 

من كونھا تفسيرية محضة اذ وجد في ھذه اLية مثا� في غاية الحسن لما فيه من وجه تشبيه 

  )5(الكافر بالظمآن والقصد اظھار الحسرة والندامة لعدم حصولھما على ما يطمعان

انما يكمن في صياغة ھذه اLية وما  )ھـ606 -(و� شك في أن الحسن الذي رآه الرازي 

تشبيه اعمال الكفار ((ته من صورة تشبيھية، وھو نظير ما رآه الب�غيون فيھا من ان ابدع

بالسراب من حسن التشبيه، فكيف اذا تضمن مع ذلك حسن النظم، وعذوبة اللفظ، وكثرة الفائدة، 

  )6())...وصحة الد�لة

بعض، اذ � وقد تأتى كل ذلك كما يبدو لي من ان طرفا التشبيه قد � يتفقان مع بعضھما ال

ع�قة ظاھرية بينھما، ولكن اتفاقھما في المقصود وھو عدم نفع السراب للظمآن، والكفر Jعمال 

  ...ھو الذي حقق ذلك الحسن وتلك العذوبة الكافر
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وبذلك نلحظ ان ھؤ�ء المفسرين قد استطاعوا تحقيق مفھوم ھذا الوجه من التشبيه  عند 

ريمة من ابلغ اقسام التشبيه كونھا تتعلق بتشبيه معنى الب�غيين الذين عدوا ھذه اLية الك

  )1(.بصورة

�ن الظمآن أشد  )الظمآن(قال يحسبه الرائي ماء لم يقع قوله ((ليس ذلك فحسب بل لو 

وھذا مما يعزز نظرية تطور البحث الد�لي ضمن سياق  )2())فاقة اليه وأعظم حرصا عليه

الظمآن بكل ما تحمله الكلمة في تضاعيفھا اJولية g تعالى اراد ((النص القرآني ذلك ان 

كلمة الرائي، �ن الرائي قد يرى  - مث� -د��ت خاصة بھا ف� تسد مسدھا  منوالثانوية 

السراب من بعيد،وھو ليس بحاجة اليه، ف� يتكلف ا� الخداع البصري اما لظمآن فانه يكد 

وصل اليه واذا بما حسبه ماء قد وجده  ويكدح ويناضل من أجل الوصول  الى الماء حتى اذا

  )3())، ولم يبرد ام�سرابا، فكان الحسرة أعظم والحاجة اشد ولم يبرد غلي�

�� (3َaَ#-� ((: المركبة التي عنيت بتوضيح الخفي بالجلي ھو قوله تعالى التشبيھاتومن $�&'�� ُVَl��

�� ��ِ> ���.5َ��� ;F(���3َ) �	#*ُ�(����َ� �	ِ*[>�3ِ>#.��J�Bْ�� ُi�s'k�� ��#� �0��َ� ;8�L��  َ�� ��#B�<َ) (���� �2-#,�.ْ?�$ َb ;|�t(�� ٍq���$ L�� #�$[3(()4(  

وقد فسره المفسرون بما يوضح المقصود منه، وبما يكشف ب�غة اسلوبه اذ قال الطبري 

كفروا يوم القيامة  فقال مثل اعمال الذين. وھذا مثل ضربه g �عمال الكفار.. ((: )ھـ310-(

مثل رماد عصفت الريح عليه في : التي كانوا يعملونھا في الدنيا يزعمون انھم يريدون g بھا

يوم ريح عاصف، فنسفته وذھبت به ، فكذلك اعمال اھل الكفر به يوم القيامة � يجدون منھا 

k فينجيھم من عذابه، �نھم لم يكونوا يعملونھا g خالصا، بل كانوا يشركون  شيئا ينفعھم عند

  )5())فيھا ا�وثان وا�صنام

اخبار فيما ينال ((يكشف عن الغرض من ھذا التمثيل وھو  )ھـ548 -(ا� ان الطبرسي 

  )6())...من اعمال تكلفوهالكفار من الحسرة فيما 

فانه كشف عن وجه المشابھة بين المثل وبين اعمال الكفار اذ  )ھـ606 -(اما الرازي 
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اعلم ان وجه المشابھة بين ھذا المثل وبين ھذه ا�عمال، ھو ان الريح العاصف .. ((: قال

تطيرالرماد وتفرق اجزاءه بحيث � يبقى لذلك الرماد اثر و� خبر، فكذا ھھنا ان كفرھم ابطل 

  )1())...أعمالھم واحبطھا بحيث لم يبق من تلك ا�عمال معھم خبر و� أثر

عليه الحاسة الى  تقعبيان قد أخرج ما � ((ان ھذه اLية ھي  واذا كان الب�غيون قد رأوا

ما تقع عليه، وقد اجتمع المشبه والمشبه به في الھ�ك وعدم ا�نتفاع والعجز عن ا�ستدراك لما 

  )2())فات، وفي ذلك الحسرة العظيمة، والموعظة البليغة

د�لة اLية وبيان الغرض فان المفسرين قد كشفوا عن ھذه الرؤية الب�غية بما كشفوا عن 

فض� عن ذلك فانھم قد جمعوا في تفسيراتھم تلك بين المثل . منھا وبيان وجه المشابھة فيھا

والتشبيه وذلك لبيان الصور المتعددة التي احتوتھا ھذه اLية � سيما وانھم قد حددوا الغرض من 

، و الغائب بالشاھد، فيتأكد  بالجلي تشبيه الخفي: ان الغرض من المثل ... ((: المثل بالقول

  )3())..الوقوف على ماھيته، ويصير الحس مطابقا للعقل وذلك في نھاية ا�يضاح

 )ھـ606 - (قره الرازي أامر قد  وتبيانھاوتشبيه الخفي بالجلي �يضاح صورة الخفي 

ويمكن  )4(ةبما يجعله يعد التشبيه ركنا من اركان الب�غ -فيما بعد - )ھـ626 -(ليعتمده السكاكي 

ويمكن ان يشمل ذلك كل تلك التشبيھات القرآنية المركبة والتي فيھا تشبيه الخفي بالجلي وبما 

يكشف عنه المفسرون من خ�ل جمعھم للمثل مع التشبيه في تفسيرھا الصورة القرآنية وبيانھا 

  ... وھذا ملحظ ب�غي قد ساھم المفسرون في ارساء دعائمه

من انه سبحانه  )ھـ606-( خ�صة القول بما قاله الرازي � سيما وأنھم وضعوا في ذلك 

ضرب ا�مثال بھذه ا�شياء الحقيرة، ف[ن من طبع الخيال المحاكاة والتشبيه فاذا ذكر ((انما 

المعنى وحده ادركه العقل ولكن مع منازعة الخيال، واذا ذكر معه الشبه ادركه العقل مع معاونة 

� يلوح له كما وذكر معنى ياكمل وايضا فنحن نرى ان ا�نسان  الخيال، و� شك ان الثاني يكون

مكشوفا، وان كان التمثيل يفيد زيادة البيان والوضوح،  مبيناً المثال اتضح وصار  ذكرينبغي فاذا 

ويمكن ان نلحظ ھذا الوجه من  )5())وجب ذكره في الكتاب الذي � يراد منه ا� ا�يضاح والبيان

���uِ,�ُM ُVlَ ((: لقوله تعالى )ھـ606 -(ير الرازي من اوجه  التشبيه في تفس ِn�,َf��- ����-(���<�� #,�ُM #�'��
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(�B#� ;N�3�W�� ���� #.Kَ�#$ y%[,#F Q:َ)��َ) (�*'Mَ=َ) ُ��9(�9SI�� ;��9(�9ُh L�� #�(�B�\��ْ�� Q�(�B�\�� (�*��� ;N(َ��!��َ) ;�َ)�,

َ_ َb�- ;����K�3�� َb ;��M�ُ5�$َh #8(�!�$ ���� �uِ,�#+�� #�'�� %�.�*�$ ٍ,�ُM  َ�� Q,�ُM Q,(Mَ #��<�<��َ/ �	�َ ���َ�- #8L�k#$ (�*ُ5�$َh #F(َ��$ ;���ِ>�3

Q	���� ;8�L�� {Vُ�ِ> #�'���- ِZ(�+�� َi(lَ��َf� #�'�� #jِ3ْk�$�-(()1(   

جب ان � يزول ھذا النور g لو  ھوان ھذا النور المحسوس لو كان ... ((: اذ قال

ان ھذا النور المحسوس  يقع بطلوع الشمس والكواكب وذلك . �متناع الزوال على g تعالى

ان ... في المشبه أي شيء ھو؟ وذكروا وجوھا احدھا -ھھنا-واختلف الناس .. على g محال

ى فقد بلغت في الظھور المراد من الھدى التي ھي اLيات البينات ، والمعنى ان ھداية g تعال

التي تكون فيھا زجاجة صافية، والج�ء الى اقصى الغايات، وصارت في ذلك بمنزلة المشكاة 

لم شبھه بذلك وقد علمنا ان : فان قيل. وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النھاية في الصفاء

ل الذي يلوح ضوءالشمس ابلغ من ذلك بكثير، قلنا انه سبحانه اراد ان يصف الضوء الكام

التي ھي كالظلمات  الشبھاتوسطه الظلمة Jن الغالب على اوھام الخلق وخيا�تھم انما ھو 

  )2())...وھداية g تعالى فيما بينھا كالضوء الكامل الذي يظھر فيما بين الظلمات

: فض� عن ذلك فانه يذكر نوع التشبيه الذي حملته ھذه اLية بما نقله عن بعضھم اذ قال

قال بعضھم ھذه اLية من المقلوب، والتقدير مثل نوره كمصباح في مشكاة �ن المشبه به .. .((

وھذه رؤية ب�غية  )3())ھو الذي يكون معدنا للنور، ومنبعا له، وذلك ھو المصباح � المشكاة

ا التشبيه المقلوب، او التشبيه العكسي فيما يسمونه، �ن ج�ء نوره انم((وھي ان ھذه اLية من 

ھو في حقيقته سواء اكان المقصود نور g ، اما نور النبوة ام نور ا�يمان والھداية على 

بدون ادنى  -اخت�ف ا�قوال في المشبه به وھو المشكاة باوصافھا التابعة لھا، اذ تجد في ذلك 

تقريب تشبيه ل[على با�دنى، وللمتكامل بالناقص، وللثابت بالمت�شي، ولكنه في الواقع   -شك

�فھام المخاطبين، وتصوير �مثلة نوره التي � يدانيھا شيء بما تدركه الحواس ا� ان الصورة 

انما ھي ا�وضح في ذھن العرب، �ن التشبيه فيھا يقوم على تشبيه الصورة المجھولة التي � 

                                                
  .35النور،  (1)
او حسhي،  لمحسhوسوقد فسره السابقون له على ظاھر النص دون ذكhر   223: 23الرازي، التفسير الكبير  (2)

 – 246: 3، الزمخشhري، الكشhhاف 388 -386: 7، التبيhان ، الطوسhي171-161: 18الطبhري جhامع البيhان : ظ
247.   
  . من المفسرين من سبقهولم اجد مثل ھذا التفسير عند  223: 23الرازي، التفسير الكبير  (3)
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ة فيھا كمشكا((:تعالى وھذا ما يتضح جليا في قوله )1())تدانى بالصورة المعروفة لدى الناس

اذ أراد سبحانه التشبيه بصورة الضياء الكاملة فالمشكاة اداة المصباح، والمصباح  ))مصباح

يجب ان يكون في زجاجة وتلك الزجاجة كأنھا الكوكب الدري في لمعانھا وشدة ضيائھا، ومن 

يوقد من ((يحتاج الى وقود فوقوده ھو الزيت الذي  )المادي(ثم فان مثل ھذا الضوء الحسي 

  .. لما  في زيتھا من منافع عدة ))رة مباركة زيتونةشج

اذن فسبحانه لم يرد ان يكون المصباح فقط ھو المشبه به بل اراد كل تلك الصورة 

المرئية بعناصرھا المحسوسة ليتم من خ�لھا ادراك  نور g سبحانه والذي � يمكن ان تبلغ 

والمصباح والزجاجة والزيت تقريب ذلك صورة المشكاة  من كنھة العقول ومن ثم اراد سبحانه

ا�مر العقلي وھو  نور g � سيما وان وظيفة الصورة الحسية في التشبيه عموما، والتشبيه 

وھذا وجه  )2())تصوير للمعنى ، وتمثيله في مخيلة المتلقي فحسب((القرآني بصورة خاصة ھي 

ة فنية في تذوق النص القرآني وسبر من اوجه التشبيه كشف عنه المفسرون بما امتلكوا من مھار

  .. أغواره

  : التشبيه الحسي  المعنوي -3

فطن المفسرون الى سمة ب�غية متفردة اتسمت بھا تشبيھات القرآن خاصة وھي مجيء 

المشبه به على صورة غير معروفة بل متخيلة متصورة وھذا � ينسجم ومقصد التشبيه في 

طلعھا  *انھا شجرة تخرج في اصل الجحيم ((: قوله تعالىالتوضيح والبيان، كما في تفسيرھم ل

   )3())كأنه رؤوس الشياطين

جرة ه طلع ھذه الشھوما وجه تشبي: فان قال قائل.. ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

ومعلوم ان الذين .. الشيء بالشيء تعريفا من الممثل، الممثل لهبرؤوس الشياطين، وانما يمثل 

و� المشركين لم يكونوا عارفين شجرة الزقوم ، و� برؤوس الشياطين  خوطبوا بھذه اLية من

اما شجرة الزقوم فقد وصفھا g تعالى ذكره لھم وبينھا : كانوا رأوھما و� واحدا منھما؟ قيل له

شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعھا كأنه رؤوس ((: حتى عرفوھا ما ھي وما صفتھا، فقال لھم

وأما تمثيله طلعھا برؤوس الشياطين، فأقول لكل منھا . في عماء منھا فلم يتركھم ))الشياطين

ل ذلك برؤوس الشياطين على نحو ما قد جرى بينھم في مبالغتھم ان يكون مثّ : احدھا:وجه مفھوم

ة يان يكون مثل برأس ح: والثاني.. كأنه شيطان، : اذا اراد احدھم المبالغة في تقبيح الشيء، قال

                                                
  .79محمد حسين الصغير ، اصول البيان العربي  (1)
  .324 -323جابر عصفور، الصورة الفنية  (2)
   65-64الصافات ،  (3)
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قبيح الوجه والمنظر، واياه  -فيما ذكر -عرف  لھا تسمى شيطانا، وھي حيةمعروفة عند العرب 

  : عنى الراجز بقوله

  اعرف الحماطِ  شيطانِ  كمثلِ     ف أحلِ  حينَ  عنجرد تحلفُ 

ان يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين ذكر انه قبيح : والثالث. عجيز: ويورى

  )1())...الرأس

تجلت فيھا التشبيھات القرآنية خاصة وھي  سمةكشف عن  )ھـ310 -(أي ان الطبري 

التشبيه بشيء غير معروف متخيل بقصد المبالغة في اظھار صفة المشبه أي ان المشبه به امر 

وھو ما تدركه  )طلع الشجرة(اما المشبه فھو امر حسي  )رؤوس الشياطين(عقلي متصور وھو 

. شجرة التي تنبت في اصل الجحيمفض� عن ان السياق القرآني قد اوضح كيفية ھذه الا�بصار 

وانما المتعارف ان تكون الصفة الغالبة في المشبه به حتى نعلم مبلغ المبالغة في المشبه، وھو ما 

قيل في تشبيه ذلك برؤوس الشياطين مع ان رؤوس ((: الذي قال )ھـ460 - (كشف عنه الطوسي 

النفس ولذلك  متصور في اطينالشيان قبح صورة  - احدھا : الشياطين لم تر قط ث�ثة أقوال

  : وقال امرؤ القيس. يقولون لشيء يستقبحونه جدا كأنه شيطان

  )2(والِ غْ أَ  كأنيابِ  زرقٌ  ونةٌ سنُ مَ وَ     في مضاجعي رِ لني والمشَ يقتُ أ

كأنه رأس شيطان وانقلب عليه كأنه : فشبه النصول بأنياب اJغوال، وھي لم تر ويقولون 

  )3())...يةانه شبه برأس ح: الثاني.شيطان

المعنى في احد الشيئين ((يرى ان التشبيه انما يحصل بين شيئين اذا كان  ه� سيما وان

اذن فانه يجد ان مدار التشبيه ھو اشتراك الطرفين  )4())..اظھر، فيشبه باLخر ليظھر بظھوره

ه في صفة ما وتكون في المشبه به اظھر، فكيف وقدجاءت ھذه الصفة مجھولة الحال في المشب

  ... به كما في ھذه اLية، وعللھا بقصد المبالغة

ان الوجه ا�نسب ھو القائل بان قبح صور الشياطين متصور  )ھـ548 -(ويرى الطبرسي 

  . )5(في النفوس

                                                
  .273: 2معاني القرآن : وقد ذكر الفراء ھذه ا�وجه الث�ثة ظ 77 -76: 23الطبرين جامع البيان  (1)
  .33امرؤ القيس، ديوانه  (2)
  .460: 8الطوسي، التبيان  (3)
  .77:  2 ن.م (4)
  وھو من ا�وجه التفسيرية التي ذكرھا الطوسي  239 – 238: 8طبرسي، مجمع البيان ال: ظ (5)

  .460: 8التبيان :ظ
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: فانه يتساءل عن الوجه الصحيح لسبب ھذا التشبيه اذ يقول )ھـ606 - (اما الرازي 

ا ما رأينا رؤوس الشياطين سؤال، �نه قيل ان الشياطين ففيهوأما تشبيه ھذا الطلع برؤوس ((

وھو الصحيح ان الناس لما : اJول : شيء بھا؟ واجابوا عنه من وجوه تشبيهفكيف يمكن 

اعتقدوا في الم�ئكة كمال الفضل في الصورة والسيرة، واعتقدوا في الشياطين نھاية القبح 

.. ك عند ارادة تقرير الكمال والفضيلةَل والتشويه في الصورة والسيرة، فكما حسن التشبيه بالمَ 

  )1())...فكذلك وجب ان يحسن التشبيه برؤوس الشياطين في القبح وتشويه الخلقة

يمكن ان يشكل معيارا نقديا فض� عن كونه يسجل لفتة بيانية ، وذلك ان   -ھذا  - هوموقف

  .. القبححسن التشبيه انما يكمن في ادائه للمقصود من التشبيه في الكمال أو في 

والحاصل ان ... ((: يقولالتشبيه اذ  اومن ثم فانه يسجل خ�صة القول في تحديد نوع ھذ

أقبح ا�شياء في الوھم والخيال ھو  انھذا من باب التشبيه � بالمحسوس بل بالمتخيل، كأنه قيل 

ن وتشويه الصورة، والذي يؤكد ھذا ا المنظررؤوس الشياطين فھذه الشجرة تشبھھا في قبح 

وقبيح الخلقة، قالوا انه شيطان واذا رأوا  شيئا شديد ا�ضطراب منكر الصورةالعق�ء اذا رأوا 

  : والسيرة، قالوا انه ملك، وقال امرؤ القيس شيئا حسن الصورة

  )2())...ايقتلني والمشرفي

ا اذن فان تحديد المفسرين لھذا النوع من التشبيه فيه تأكيد على انھم قد اضافوا وجھا جديد

يقع على اربعة  ماوأجود التشبيه وأبلغه ((: لوجوه التشبيه الفني والتي حددھا الب�غيون بقولھم

ما لم تجر به العادة : اخراج ما � تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه، والوجه اLخر: احدھا: أوجه

الوجه . رف بھااخراج ما � يعرف بالبديھة الى ما يع: الى ما جرت به العادة، والوجه الثالث

  )3())اخراج ما � قوة له في الصفة الى ما له قوة فيھا: الرابع

وھم في ذلك قد سبقوا ك� من أو الحسي بالمعنوي وھو تشبيه المحسوس بالمتخيل 

اللذين اضافا وجھا خامسا الى ا�وجه ا�ربعة  )ھـ911 -(والسيوطي )ھـ794 -(الزركشي 

وھذا ملحظ ب�غي بياني قد سبق فيه  )4(الحاسة بما � تقع تشبيه ما تقع عليه: المتقدمة وھو

المفسرون الب�غيين، وفيه د�لة اكيدة على مھارة المفسرين في ابراز ب�غة النص القرآني وما 

  ... تفرد به من سمات وخصائص

                                                
  .142: 26الرازي ، التفسير الكبير  (1)
  . ن ، الصفحة نفسھا.م (2)
  .245العسكري، كتاب الصناعتين : ؛ ظ76 -75ي اعجاز القرآن الرماني، النكت ف (3)
  . 31: 3؛ السيوطي ا�تقان في علوم القرآن 420: 3الزركشي، البرھان في علوم القرآن : ظ (4)
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  : التشبيه المعنوي -4

ا كانت اطرافھا لم تقف الصور التشبيھية القرآنية عند ھذا الحد بل ان من تلك الصور م

: التشبيھية عقلية معنوية، ويمكن ان نلحظ مثل ھذه الصورة في تفسيرات المفسرين لقوله تعالى

))���َ ��(��ُ]4�� L�� #�ُlَ�� ����َ) ِZ(�+�� L�� ��ِ> L�!���$ �G,�ُM #�َ� (�+ْ�J�9�- #u(�+�����Cَ=َ� (ً5���� �2(َ) �����-َ��� َ&َ) (�*�+�� ٍ^ِ,(َ7ِ> �v �0

�2�ُ���J�$ ��ُM(َ) (�� ��$ِ3��(َ�ْ�� ��[$ُh(()1(  

والمعنى من كان ميتا بالكفر فصار حيا با�س�م بعد .. ((: )ھـ460 -(اذ قال الطوسي 

يعني  )فأحييناه(يعني كافرا  )من كان ميتا(بين g تعالى ان .... الكفر، كالمصر على كفره؟؟

ھو ا�خراج من  -ھھنا-منا بأن آمن، Jن ا�حياء بعد ا�ماتة وفقناه لtيمان، فآمن او صادفناه مؤ

  )2())...الكفر الى ا�يمان

شبه .. كافرا فأحييناه بأن ھديناه الى ا�يمان: أي ((: بقوله )ھـ548 -(وقد وافقه الطبرسي 

لتكون اذن فھناك اطراف تشبيھية تشترك مع بضھا البعض  )3())سبحانه الكفر وا�يمان بالموت والحياة

الميت بالكفر � ترجى له ((، فالموت يقابله الكفر، والحياة يقابلھا ا�يمان اذ ان ةھذه الصورة المعنوي

وا�مران ك�ھما حقيقة عقلية .. حياة معنوية، والمھتدي با�يمان يستمد الحياة ا�زلية في كل ا�زمان

  )4())نابضة تدركھا النفس ا�نسانية، وتؤكدھا التجربة المؤثرة

الر ((: قوله تعالى فيسبب تشبيه الكفر بالظلمات، وا�يمان بالنور  )ھـ606 -(ويعلل الرازي 

  )5())كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربھم الى صراط العزيز الحميد

ة، وشبه انما شبه الكفر بالظلمات �نه نھاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق الھداي((: اذ قال

  )6())ا�يمان بالنور ، �نه نھاية ما ينجلي به طريق ھدايته

��SL ((: لقوله تعالى )ھـ548 -(ي سان نلحظ ھذا الفن التشبيھي في تفسير الطبر كذلك ويمكن�- #�'��

#w(�����-َ� �-#3َaَ) ��$�&'���- ِ,�S+��  �َِ1 ��(��ُ]4�� ���� �	#*#9ِ3ْ7#$ ��#+��O ��$�&'�� ��(��ُ]4��  �َِ1 ِ,�S+�� ���� �	#*َM�#9ِ3ْ7#$ #��ُ_('p�� �	#�

                                                
  .122ا�نعام ،  (1)
  .259 -258: 4الطوسي، التبيان  (2)
  .119: 4الطبرسي، مجمع البيان  (3)
  .71يان العربي محمد حسين الصغير، اصول الب (4)
  .1ابراھيم،  (5)
  .73: 19الرازي ، التفسير الكبير  (6)
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2-#.��(�P (�*��� �	#� ِ,(�+�� #j(���tَ� �0�Eَ��-ُ�(()1(  

من ظلمات الض�لة والكفر الى نور الھدى وا�يمان �ن الض�لة والكفر في المنع : أي((: اذ قال

  )2())...صراتمن ادراك الحق كالظلمة في المنع من ادراك المب

والم�حظ لھذه الصور التشبيھية والتي تتكون من اطراف عقلية معنوية يجدھا قليلة الورود في 

وذلك �ن اصل التشبيه لديھم ھو في امرين اشتركا في صفة  نياُ وعند المفسرين ثاالقرآن الكريم أو� 

� تدرك ا� بالتفكر أنھا  وأما، ومن ثم فان عدم وضوح ھذه الصفة في طرفي ھذه الصورة التشبيھية 

  . ھا وندرتھالتكان السبب في قوالتأمل 

                                                
  .257البقرة ،  (1)
  .127: 2الطبرسي، مجمع البيان  (2)
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  . ا�ستعارة لغة واصط�حا -1

تعد ا�س�تعارة م�ن الظ�واھر البياني�ة الت�ي عرفھ�ا الع�رب ف�ي اس�اليبھم ادبي�ة، وج�اء بھ�ا 

معج��زة الرس��الة المحمدي��ة الكب��رى لم��ا اش��تملت علي��ه م��ن س��مات رآن الك��ريم لتظھ��ر ب#غت��ه  الق��

  ... تصويرية وتعبيرية في آن واحد

  : ا�ستعارة لغة

عندھم  فانھا. ن ھم المحور ا�ول في تبيان الجذر اللغوي لمفردة ا�ستعارةولما كان اللغوي

ر حتى تص�بح تل�ك العاري�ة م�ن خص�ائص مأخوذة من العارية أي نقل الشيء من شخص الى آخ

  . المعار اليه

. م��ا ت��داولوه بي��نھم، وق��د اع��اره الش��يء، واع��اره من��ه وع��اوره اي��اه: والعاري��ة والع��ارة

طل��ب العاري��ة، : والمع��اورة والتع��اور ش��به المداول��ة والت��داول يك��ون ب��ين اثن��ين وتع��ور واس��تعار

  )1(واستعاره الشيء واستعار

  ا�ستعارة اصط�حا

لب#غي��ون فق��د اس��تفادوا مم��ا ح��دده اللغوي��ون لج��ذر ا�س��تعارة، فص��ار م��دارھا ل��ديھم ام��ا ا

نق�ل  ي�تم الي�ه منھم � يتعدى حدود وجود اسم مأخوذ من اصل ل�ه، ومع�ار الي�ه ا�وائلوبخاصة 

  . )2(ذلك ا�سم ليقوم مقامه

ارة ع�ن نق�ل العب�((: حية ق�ائ#د�لتھ�ا ا�ص�ط# )ھ�ـ395-(وقد اورد ابو ھ�#ل العس�كري 

موضع استعمالھا في اصل اللغة الى غيره لغرض، وذلك الغ�رض ام�ا ان يك�ون ش�رح المعن�ى، 

  وفضل ا�بانة عنه، او تأكيده والمبالغة فيه، او ا�شارة اليه بالقليل من اللفظ، او تحسين 

                                                
  .)عور(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة : ظ)1(
ابن قتيبة ، تأويل مشكل : ، ظ308، 283 – 280: 2، الحيوان 284، 153: 1البيان والتبيين  الجاحظ،: ظ )2(

 .2ابن المعتز،  البديع : ، ظ47ثعلب قواعد الشعر : ، ظ244: 1، المبرد، الكامل في اللغة وادب 102القرآن 
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المع��رض ال��ذي يب��رز في��ه وھ��ذه ا�وص��اف موج��ودة ف��ي ا�س��تعارة المص��يبة، ول��و� ان 

لمص��يبة تتض��من م��ا � تتض��منه الحقيق��ة م��ن زي��ادة فائ��دة لكان��ت الحقيق��ة أول��ى منھ��ا ا�س��تعارة ا

بالنسبة ل#ستعارة ملخصا في النقل للمعنى من .. ما أبانه ابو ھ#ل((وھذا يعني ان  )1())استعما�

لفظ الى لفظ، واستحداث معنى جديد في اللفظ، وجعل الكلم�ة ذات د�ل�ة ل�م تجع�ل لھ�ا ف�ي اص�ل 

سيبقى ما حققه كشفا  ا�ستعاري بد� عن ا�ستعمال الحقيقي، زيادة الفائدة في ا�ستعمالاللغة، و

  )2())...جديدا

ثم بدأ مفھوم ا�ستعارة يتجه نحو التخص�ص اكث�ر كم�ا نلح�ظ ذل�ك عل�ى تعري�ف القاض�ي 

 .الذي عمد من خ#له الى تحديد الع#قة ب�ين المس�تعار ل�ه والمس�تعار من�ه )ھـ366 -(الجرجاني 

المس�تعار ع�ن ا�ص�ل ، ونقل�ت  با�س�ما�س�تعارة م�ا اكتف�ي فيھ�ا ((: ومدى الت#ؤم بينھما اذ قال

غيرھ��ا وم#كھ��ا تقري��ب الش��به ومناس��بة المس��تعار ل��ه للمس��تعار من��ه العب��ارة فجعل��ت ف��ي مك��ان 

  )3())و� يتبين في احدھما اعراض عن اOخر منافرةوامتزاج اللفظ بالمعنى حتى � يوجد بينھما 

ا�ستعارة ((: بتعريف اكثر تحديد ودقة اذ قال )ھـ471 -(حتى جاء عبد القاھر الجرجاني 

 ،وتج�يء ال�ى اس�م المش�به ب�ه، فت�دع ان تفص�ح بالتش�بيه وتظھ�ره ان تريد تشبيه الش�يء بالش�يء

  )4())فتعيره المشبه وتجريه عليه

الفرع ل�ه او ص�ورة التشبيه كا�صل في ا�ستعارة وھي ش�بيه ب�((ان  -عنده –وھذا يعني 

  )5())مقتضبة من صورة

اب��ا ھ��#ل العس��كري ك��ان ل��ه فض��ل الس��بق ف��ي دق��ة التعري��ف ((وق��د اتض��ح مم��ا تق��دم ان 

والتمثيل له، وان عبد القاھر قد اعطاه الصيغة العلمي�ة والص�فة ا�ص�ط#حية، وتابع�ه علي�ه ك�ل 

  )6())من الرازي والسكاكي وابن ابي ا�صبع وابن مالك والقزويني

خ#صة القول فان الب#غيين قد حددوا ا�ستعارة بوصفھا قائمة على ع#قة المشابھة بين و

  )1(المستعار له والمستعار منه

                                                
 .274العسكري، ابو ھ#ل ، كتاب الصناعتين  )1(
 .91لبيان العربي محمد حسين الصغير، اصول ا )2(
 .41الجرجاني ، القاضي، الوساطة بين المتنبي وخصومه  )3(
  .53الجرجاني، عبد القاھر، د�ئل ا�عجاز  )4(
 .28الجرجاني ، عبد القاھر ، اسرار الب#غة  )5(
  .92محمد حسين الصغير ، اصول البيان العربي  )6(
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  : عائديتھا عند المفسرين -2

اما المفسرون فانھم وجدوا في ا�ستعارة فنا تطبيقيا مضماره النصوص القرآني�ة الزاخ�رة 

حل�ة لم�ا اش�تملت علي�ه م�ن س�مات فني�ة غاي�ة ف�ي والت�ي ج�اءت عل�ى ابھ�ى  ا�س�تعاريةبالصور 

  ...الفصاحة وا�عجاز

ولو تأملنا تحلي#ت المفسرين وتفس�يراتھم لتل�ك الص�ور ا�س�تعارية القرآني�ة �دركن�ا انھ�م 

فطنوا لھذه الظاھرة البيانية واصطلحوا عليھ�ا بم�ا تحمل�ه م�ن ع#ق�ة المش�ابھة ب�ين المس�تعار ل�ه 

ث�م ت�وليتم م�ن بع�د ذل�ك فل�و� ((: لقوله تعالى )ھـ310 -(ير الطبري والمستعار منه، كما في تفس

  )2())فضل V عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين

اذا  :وني ف#ن دبره: قولھم من.. ثم اعرضتم: )ثم توليتم(يعني بقوله جل ثناؤه ((: اذ قال

ا ع�ز وج�ل مع�رض ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة امر بھ� استدبر عنه وخلفه خلف ظھره،

وم�ن ش�أن الع�رب اس�تعارة .. قد تولى ف#ن عن طاعة ف#ن، وتولى عن مواصلته: بوجھه، يقال

  : الكلمة ووضعھا مكان نظيرھا، كما قال ابو ذؤيب الھذلي

  ولكن احاطت بالرقاب الس#سل    فليس كعھد الدار يا ام مالك 

  )3(لعواذلسوى الحق شيئا واستراح ا    وعاد الفتى كالكھل ليس بقائل

إيانا ما كنا نأتيه ف�ي  ان ا�س#م صار في منعه ))احاطت بالرقاب الس#سل((: يعني بقوله

المحيط�ة برقابن�ا الت�ي تح�ول ب�ين م�ن  الجاھلية مما حرمه V علينا في ا�س#م بمنزل�ة الس#س�ل

الع�رب اكث�ر ونظائر ذلك ف�ي ك�#م . كانت في رقبته الغل الذي في يده وبين ما حاول ان يتناوله

يعن�ي ب�ذلك انك�م ت�ركتم العم�ل بم�ا أخ�ذنا  ))بعد ذلكتوليتم من ثم ((: من ان تحصى، فكذلك قوله

ميثاقكم وعھودكم على العمل به بجد واجتھاد بعد اعطائكم ربكم المواثيق على العم�ل ب�ه والقي�ام 

  )4())بما امركم به في كتابكم فنبذتموه وراء ظھوركم

انما ھو استعارة �ن اصل الفعل  )توليتم(يرى ان قوله تعالى )ـھ310 -(اذن فان الطبري 

في اللغة ھو استدبر عنه وخلفه وراء ظھره ثم انتق�ل ھ�ذا اللف�ظ ال�ى اس�تعمال آخ�ر وھ�و  )تولى(
                                                                                                                                       

  .139: 1احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب#غية : ظ )1(
  .64البقرة ،  )2(
 .143ديوان الھذليين ابو ذؤيب  الھذلي،  )3(
 .377: 1الطبري، جامع البيان  )4(
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وذل��ك لوج��ود المش��ابھة ب��ين المس��تعار من��ه وھ��و ا�ص��ل  -ا�ع��راض ع��ن طاع��ة V ع��ز وج��ل

ف�ظ المنق�ول الي�ه وھ�ذا م�ؤدى ا�س�تعارة اص�ط#حا ال�ذي المنقول منه وبين المستعار ل�ه وھ�و الل

على سنن العرب في استعمالھا للكلمة توضع مكان نظيرھا مستندا ف�ي  )ھـ310 -(الطبري  أكده

العرب ذلك ف�ي اش�عارھا، وش�عر الع�رب ھ�و مص�در م�ن مص�ادر ھ�ذه الظ�اھرة   دذلك الى ايرا

  .. البيانية عنده

  . )1())اھدنا الصراط المستقيم((: فسيره لقوله تعالىفي تويمكن ان نلحظ ذات الد�لة 

اجمعت امة من اھل التأويل جميعا على ان الص�راط المس�تقيم ھ�و الطري�ق .. ((: اذ قال

   ....وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. الواضح الذي � اعوجاج فيه

  : ومنه قول الھذلي ابي ذؤيب

  )2(الصراطتركناھا ادق من     صبحنا ارضھم بالخيل حتى 

غن�ى عم�ا تركن�ا، ث�م تس�تعير  اوالشواھد على ذل�ك اكث�ر م�ن ان تحص�ى، وفيم�ا ذكرن�... 

الع��رب الص��راط فتس��تعمله ف��ي ك��ل ق��ول وعم��ل وص��ف باس��تقامة او اعوج��اج فتص��ف المس��تقيم 

  )3())باستقامته، والمعوج باعوجاجه

ارادھ�ا الب#غي�ون استطاع تحديد الد�لة ا�صط#حية ل#ستعارة كم�ا   هفض# عن ذلك فان

و� تصعر خدك ((: فحسب بل استطاع ايضا تحديد اركانھا كما نلمح ذلك في تفسيره لقوله تعالى

  ف����������ي ا�رض مرح����������ا ان V � يح����������ب م����������ن ك����������ان مخت����������ا� للن����������اس و� تم����������ش

  

  )4())فخورا 

و� تعرض بوجھك عمن كلمته تكبرا واس�تحقارا لم�ن تكلم�ه : وتأويل الك#م... ((: اذ قال

داء يأخذ ا�بل في اعناقھا او رؤسھا حتى تلفت اعناقھا عن رؤسھا ، فيشبه ب�ه  )الصعر( وأصل

  : الرجل المتكبر على الناس، ومنه قول عمرو بن حني الثعلبي

                                                
 .6الفاتحة،  )1(
 . 153ديوان الھذليين ابو ذؤيب الھذلي ،  )2(
 .85: 1الطبري ، جامع البيان  )3(
 .18لقمان ،  )4(
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 Z2()))1(ما أقمنا له من ميله فتقوّ   ر خده وكنا اذا الجبار صع(  

ومن ثم ذك�ر  )الصعر(و عناصر ث#ثة ھي اللفظ مدار ا�ستعارة وھ ذكراذن فالطبري قد 

ا�صل اللغوي لھذا اللفظ فھو داء يص�يب اعن�اق ا�ب�ل، و العنص�ر الثال�ث ھ�و م�ا ش�به ب�ه وھ�و 

اذ يقابلھ�ا اللف�ظ  الرجل المتكبر على الناس وھذه العناصر تمثل لدى الب#غيين اركان ا�ستعارة 

قول اليه او المس�تعار ل�ه وھ�و منه وھو المشبه به والثالث ھو المنالمنقول او المستعار والمنقول 

  )3(المشبه

والمس�تعار ل�ه ان يم�نح ال�نص د�ل�ة ا�ع�راض  من�ه و� شك في ان الجامع بين المستعار

بالوجه عن اOخرين اما بكونه داء جسديا او حالة نفسية بما يحقق معه ع#قة المشابھة التي تقوم 

  ..عليھا ا�ستعارة

ة معا يناقش د�لة اOية القرآنية مع وج�ود ا�س�تعارة اذ بقدرته التفسيرية والب#غي هثم نجد

  :يفسر قوله تعالى

  )4())الجوار الكّنس((

ان V تعالى ذكره أقسم بأشياء تخنس : أن يقال: وأولى ا�قوال في ذلك بالصواب((: بقوله

ن�د أي تغيب، وتجري أحيانا وتكنس أخرى، وكنوسھا، ان تأوي في مكانسھا والمك�انس ع: أحيانا

العرب ھ�ي المواض�ع الت�ي ت�أوي اليھ�ا بق�ر ال�وحش والظب�اء، واح�دھا مك�نس، وكن�اس كم�ا ق�ال 

  : اعشى

  )5(كما اتلعت تحت المكانس ربربُ      ع انسٌ نا الحي اتَل قْ فلما لحِ 

  : فھذه جمع مكنس، وكما قال في الكناس طرفة بن العبد

 aم صلبٍ  اطر قسي تحتَ وَ     ھا يكنفاِن  ي ضالةٍ اسَ كنَ  كأن a1(دؤب(  

                                                
 .206المرزباني ، معجم الشعراء  )1(
اذ  )مجاز القرآن(وقد سبقه الى ھذه الرؤية التفسيرية  ابو عبيدة في كتابه  86: 21ن الطبري، جامع البيا )2(

� تقلب وجھك، و� تعرض بوجھك في ناحية، من الكبر، ومنه الصعر : مجازه ))و� تصعر خدك للناس((: قال
 194)...الذي يأخذ ابل في رؤوسھا، حتى يلفت اعناقھا عن رؤوسھا وقال عمرو بن جني التغلبي

 .142: 1احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب#غية : ظ )3(
 .16التكوير،  )4(
 .121ديوانه  ،ا�عشى )5(
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  : وأما الد�لة على ان الكناس قد يكون للظباء، فقول أوس بن حجر

  )2(عتقمa  الظباء في الكناسِ  فرُ عَ وَ      الم تر ان V انزل مزنةً 

فالكناس في ك#م العرب ما وصفت، وغير منكر ان يستعار ذلك في المواضع التي تك�ون 

كن في اOية د�لة على ان الم�راد ب�ذلك النج�وم بھا النجوم من السماء، فاذا كان ذلك كذلك، ولم ي

دون البقر، و� البقر دون الظباء ، فالصواب ان يعم بذلك ك�ل م�ا كان�ت ص�فته الخن�وس احيان�ا، 

  )3())والجري أخرى، والكنوس بآنات على ما وصف جل ثناؤه من صفتھا

م�ن المفس�رين اذ قد انفرد بھذه الرؤية التفسيرية دون غيره  )ھـ310 -(ويبدو ان الطبري 

: عل��ى ان الم��راد م��ن قول��ه تع��الى  )ھ��ـ538 -(الزمخش��ري  وتبع��ه )ھ��ـ460 -(اتف��ق الطوس��ي 

ام�ا  )4(تطلع ف�ي أماكنھ�ا: ھو النجوم التي تختفي في النھار، وتكنس بالليل أي ))الجوار الكنس((

د يك�ون في�ورد ع�دة أوج�ه تفس�يرية لھ�ذه اOي�ة دون ان يقط�ع باح�دھا اذ ق� )ھ�ـ548 -(الطبرسي 

  )5(المراد ھو النجوم او بقر الوحش او الظباء

قد جاء عاما شام# لكل م�ا كان�ت ص�فته الخن�وس او  )ھـ310 -(الطبري تفسير لذلك نجد 

للنجم، وان كان ذلك مبني�ا عل�ى فھ�م الكنوس الكنوس فض# عن الجري دون التقيد باستعارة لفظ 

 -(نلحظ مفھ�وم ا�س�تعارة عن�د الطوس�ي  وكذلك )قدس سره(خاص للمفردة عند الشيخ الطوسي 

خ���تم V عل���ى قل���وبھم وعل���ى ((: ب���د�لتھا ا�ص���ط#حية ف���ي تفس���يره لقول���ه تع���الى )ھ���ـ460

  .)6())..سمعھم

اراك : أي شھد عليھا بانھا � تقبل الحق، كما يقول القائل ))ختم V على قلوبھم((: اذ قال 

قه، وقد ختمت علي�ك بان�ك � تعل�م؛ أي ش�ھدت، كل ما يقول ف#ن، أي تشھد به وتصد تختم على

  )7(...))وذلك استعارة

                                                                                                                                       
 .14طرفة بن العبد، ديوانه  )1(
 .57اوس بن حجر، ديوانه  )2(
 .97 -96: 30الطبري، جامع البيان  )3(
 .711-710: 4الزمخشري، الكشاف : ، ظ285: 10الطوسي، التبيان : ظ )4(
 .222: 10الطبرسي، مجمع البيان : ظ )5(
 .7البقرة ،  )6(
 .64: 1مجمع البيان :وھو من ا�وجه التفسيرية عند الطبرسي ظ 64: 1الطوسي، التبيان  )7(
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ھ�ذه اOي�ة عل��ى المج�از وتش�بيه ح��الھم بح�ال م�ن � ينتف��ع  )ھ��ـ606 -(وق�د حم�ل ال�رازي 

ع�ن ان ا�س�تعارة ابل�غ م�ن الحقيق�ة وذل�ك ف�ي  )ھ�ـ460 -(ويكش�ف الطوس�ي  )1(ببصره بالھداية

َ�((: تفسيره لقوله تعالى ����َ� 	َ
ِ��	������َ� �����َ�������َ ُ���َ�ْ�	 ���� !َ�" �#�$�َ ��� �� 	�ُ��%َ&َ� ��� ����'ْ(� ��َ����َ� ً*�+��,َ �-�!��ُ� �.َ� �(()2(  

ان يكون ذكر ا�رادة في اOية مجازا واتساعا وتنبيھا على المعل�وم م�ن ح�ال .. ((: اذ قال

ولك��ن لم��ا ك��ان المعل��وم م��ن ح��ال ھ��ذا .. االق��وم وعاقب��ة ام��رھم انھ��م مت��ى أم��روا فس��قوا وخ��الفو

الخسران ، ومن حال ذاك الھ#ك حس�ن ھ�ذا الك�#م، وك�ان افص�ح وابل�غ لم�ا في�ه م�ن ا�س�تعارة 

اذا اردن�ا اھ�#ك قري�ة : ويك�ون تلخ�يص الك�#م. والمجاز الذي � يك�ون الك�#م بليغ�ا م�ن دونھم�ا

  )4())وا فيھا، فحق عليھا القولامرناھم بالطاعة، ففسق )3())جدارا يريد ان ينقض((كقوله

صفات الك#م الذي يكون في اعلى طبقة الب#غة ا�ستعارة في موضعھا من  كذلكوقد عد 

  )5(وتلك سمة من سمات الخطاب القرآني المعجز

الد�ل��ة ا�ص��ط#حية ل#س��تعارة بوص��فھا قائم��ة عل��ى ع#ق��ة المش��ابھة ب��ين عن��ده وتتض��ح 

�+)$�/ِ ((: تفسيره لقوله تعالىالمستعار منه والمستعار له عند  0/�$�ْ	 �1�� �20 �3ْ�	 (4ِ�ْ5(+� �20 �3ْ�	 �1�� �/�$�ْ	 (4ِ�ْ5(+

�.�(6��ْ5ُ� �-��َ7َ8� ��������� ���9�: �;��َ<	(()6( .  

أي يحييھا بالنبات بعد ج�دوبھا، و� يج�وز ان  )يحيي ا�رض بعد موتھا(وقوله ((: اذ قال

اذا قيل ف#ن اسد، نه ي�راد  ةا�رض حقيقة، كما � يكون ا�نسان اسدا حقيقيكون المراد احياء 

  )7())فيھاالذي بذلك التشبيه وا�ستعارة، فكذلك احياء ا�رض بعد موتھا، كأنھا تحيا بالنبات 

اذن فا�س�تعارة ھ��ي تعبي��ر غي��ر حقيق�ي ي��راد ب��ه نق��ل اللف��ظ ع�ن اص��ل وض��عه ف��ي اللغ��ة، 

  .)1(ارة على قول عبد القاھروالتشبيه اصل في ا�ستع
                                                

 .52: 2الرازي، التفسير الكبير : ظ )1(
 . 16ا�سراء،  )2(

َ	 �َ�َ �� �َ��َ< َ,��+�*= 	((، 77الكھف،  )3(ِ� ?@'�A �َ�!َBَ���َ�C ��َ� َ��َ, (D���,ََEَ� �Fَ�G�+ �.َ� (�+ِ�(+ 	��	��ِ6 ��� �� 	���6���َ ��3(��ُ&0 َH(+ �.َ� 	���:َEَ� ���!َ��َ� ��3�9Bَْ'�I	���6َ� �D� َ!�" �Jْ7َ5@�َK �2ْL(( 

	���6َ�(( 

 .460: 6الطوسي، التبيان  )4(
 .412: 9الطوسي، التبيان : ظ )5(
 .19الروم،  )6(
 .214: 8 الطوسي، التبيان )7(
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��Lـ-� 	�@ـ �1+�7	�Cـَ'���	    ((: ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الىايض�ا  هوكذلك نلحظ الد�لة ا�س�تعارية عن�دَ�ُ�

�1+��'َ��(� 	�ُ��َ8 ���� �N(�ُ�����O�� �2�$ِ:�� ��3َ� P��(��ْ�ِ: َ*َ��Q@H�	(()2(   

ھ��و ال��ثمن ال��ذي جعل��ه عوض��ا ع��ن ك��ان الھ��دى ال��ذي ترك��ه : ويك��ون معن��اه... ((: اذ ق��ال

 ))فم�ا ربح�ت تج�ارتھم((لقول�ه .. ض#لة التي اخذھا فيكون المشتري مكان ال�ثمن المش�ترى ب�هلا

  . )3())...فبين ان ذلك بمعنى الشراء والبيع الذي يتعارفه الناس

بيع وش�راء من اذن فھناك نقل لد�لة الشراء من اصل وضعھا اللغوي فيما يتعارفه الناس 

غيره كاستبدال الھدى بالض#لة فھو شراء ولكن من ن�وع آخ�ر و� ش�ك ان ع#ق�ة المش�ابھة الى 

بعينھ�ا ف�ان ت�رك الھ�دى  خس�ارةواضحة في ھذا النقل فكما ان شراء المادة غير ذات الفائدة ھ�ي 

... فھو خسارة كبرى في الدنيا واOخرة اذ � ثمن للض#لة مطلقا )شراءھا مجازا(واخذ الض#لة 

ل�ذا .. جاءت ا�ستعارة متناسبة مع عملية البيع والشراء وحس�ابات ال�ربح المترت�ب عليھم�ا((فقد 

عندما خيل الى المنافقين بأنھم قد ربحوا في تجارتھم المنافق�ة انم�ا ك�انوا مخطئ�ين ف�ي تق�ديرھم، 

�ن المطلوب ان يربح الشخص جانب الھدى في حين انھم قد اشتروا الض#لة بالھدى، وھذا ھو 

  . )4())نتھى الخسارة التي � يرتضيھا من يمتلك أدنى مسكة من العقلم

عملي�ة اس�تبدال الض�#لة بالھ�دى م�ن  )ھ�ـ606-(وال�رازي  )ھـ538-(وقد عد الزمخشري 

  )5(ا�ستعارة

مقدرته التفسيرية  عندما يكش�ف  علىمقدرته الب#غية فض#  )ھـ460 -(الطوسي ويظھر 

�َ �ـ-�     ((: ه والمس�تعار ل�ه ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الىعن وجه الشبه بين المستعار منِ� (R�3َ'ـ�1 +�%�ـ�� �N(��Gـ���
�ْ,ـ��	 ��ِ.� +�ـ���	 8ُـ<@ T+�ـ*= G���S(+ َK)ـ�	 :ِ      �Nِ���	َ
T /��� (U�(�َ�ْ&�+ �.َ� ً*�G�8َ� �Nِ�ِ:�ُ!ُ, ?َ!�" ��Gْ!�9�6��ُ�َ�ـ-� +��ُـ��ُ      ����O(+ Vَ(W�6ـ� 	َ
��ـ� �A'@ـ? �ِ

�7@�	�X���َ<	 (��Y��Iَ� @Kِ� 	َ7�� �.ِ� 	(�َ&َ8 �1+(()6(  

                                                                                                                                       
 .28الجرجاني، عبد القاھر اسرار الب#غة : ظ )1(
 .16البقرة ،  )2(
 .84: 1الطوسي، التبيان  )3(
 .8محمود البستاني، دراسات فنية في صور القرآن  )4(
 .72: 2الرازي، التفسير الكبير : ، ظ108-107: 1الزمخشري، الكشاف : ظ )5(
 .25ا�نعام،  )6(
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ان�ه يعاق�ب الكف�ار ال�ذين � يؤمن�ون بعقوب�ات : وتحتمل اOية وجھا آخ�ر وھ�و.. ((: اذ قال

يجعلھا في قلوبھم من نحو الض�يق ال�ذي ذك�ر ان�ه يخلق�ه فيھ�ا، ويجع�ل ھ�ذه العقوب�ات د�ل�ة لم�ن 

ئكة، وشاھد منھا ھذه العقوبات عل�ى انھ�م � يؤمن�ون م�ن غي�ر شاھد قلوبھم واستماعھم من الم#

ا�كنة عل�ى قل�وبھم ع�ن فق�ه الق�رآن  بمنزلةثم اخبر انھا . ان يكون ذلك حائ# بينھم وبين ا�يمان

وبمنزلة الوقر في ا�ذن على وجه التمثيل له بذلك تجوزا واس�تعارة ووج�ه الش�به بينھم�ا ان م�ن 

معلوم انه � يؤمن كما ان من على قلبه اكنة � ي�ؤمن، وكم�ا س�مي  كانت في نفسه ھذه العقوبات

ويحتمل ايضا ان  يكون الكف�ر ال�ذي ف�ي قل�وبھم . الكفر غما، سماه باسم العمى على وجه التشبيه

ع��ن تفھ��م الق��رآن  واعراض��ھم م��ن جح��د توحي��د V وجح��د نب��وة نبي��ه، س��ماه كن��ا تش��بيھا ومج��ازا

ارة وقرا وتوسعا �ن م�ع الكف�ر وا�ع�راض � يحص�ل ا�يم�ان وا�صغاء اليه على وجه ا�ستع

  )2(كاملة استعاراتوعدھا الرازي  )1())...و�فھم كما ان  مع الكن والوقر � يحص#ن

فق��د تمي��ز  م��ن ب��ين ھ��ؤ�ء المفس��رين ب��ان ح��دد مص��طلح  )ھ��ـ538 -(ام��ا الزمخش��ري 

  . عالية ا�ستعارة ، وحدد ابعاده الفنية بما يمتلك من مھارة فنية

  اذ ف����رق ب�����ين التش�����بيه البلي����غ وا�س�����تعارة وھوم�����ا تناول����ه عب�����د الق�����اھر الجرج�����اني

ا� ان الزمخش��ري تناول��ه ض��من نص��وص  )3(عن��دما ف��رق ب��ين التش��بيه وا�س��تعارة)ھ��ـ471-( 

فرق وتلك رؤية ب#غية تناولھا الزمخشري المفس�ر كم�ا ف�ي رآنية كريمة جسد من خ#لھا ھذا الق

  . )�َ Z/�3(" ZNْ[(: \N(](()4�K �N(َ +���9ِ6)�.�((: الىتفسيره لقوله تع

مختلف فيه، والمحقق�ون عل�ى : ھل يسمى ما في اOية استعارة؟ قلت: فان قلت.. ((:اذ قال

وا�س�تعارة انم�ا تطل�ق . مذكور وھ�م المن�افقونتسميته تشبيھا بليغا � استعارة، �ن المستعار له 

الك#م خلوا عنه صالحا �ن يراد به المنقول عنه والمنقول ل حيث يطوى ذكر المستعار له ويجع

  )5())...اليه، لو� د�لة الحال او فحوى الك#م

وھو ذاته  المشبهھنا يعرف ا�ستعارة بانھا انما تطلق بحذف المستعار له و ھو يمثل  فھو

لمح�ذوف ھ�و تعريف الب#غيين باعتبار ا�ستعارة ھ�ي تش�بيه ح�ذف  من�ه اح�د طرفي�ه وبم�ا ان ا

                                                
 .105 :4الطوسي، التبيان  )1(
 .98-97: 27الرازي ، التفسير الكبير : ظ )2(
 .301 - 297الجرجاني ،عبد القاھر ، اسرار الب#غة : ظ )3(
 .18البقرة،  )4(
 .113-112: 1الزمخشري، الكشاف  )5(
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وھو كذلك ادرك مفھومي ا�ستعارة المكنية  )1(المشبه فانھا تعد استعارة تصريحية عند الب#غيين

ارك�ان ا�س�تعارة الث#ث�ة و القص�د م�ن  ح�ددوالترشيحية كما سيأتي ليس ذلك فحسب ب�ل ان�ه ق�د 


�D��ْ((: ا�ستعارة كما في تفسيره لقوله تعالىِ^ِ: �D@!�	 ?�َِ� �� �"	��� 	���G(� ��6	���I�(()2(  

انه مأذون له في الدعاء، فما فائدة : انا ارسلناك داعيا: قد فھم من قوله: فان قلت (: اذ قال

ل��م ي��رد ب��ه حقيق��ة ا�ذن وانم��ا جع��ل ا�ذن مس��تعارا للتس��ھيل والتيس��ير؟ �ن : قل��ت )بإذن��ه(قول��ه 

ما كان ا�ذن تسھي# لم�ا تع�ذر ، فاذا صودف ا�ذن تسھل وتيسر فلمتعذرالدخول في حق المالك 

وضع موضعه، وذلك ان دعاء اھل الشرك والجاھلية ال�ى التوحي�د والش�رائع ام�ر ف�ي ، من ذلك 

باذنه لkيذان بان ا�مر صعب � يت�أتى  و�يس�تطاع ا� اذا س�ھله : غاية الصعوبة والتعذر، فقيل

  )V...()3 ويسره

رتھا التطبيقي�ة عن�د الزمخش�ري ف�ي تفس�يره ويمكن ان نلحظ ھذه ا�ركان ل#ستعارة بصو

��Qَ.ِ((: لقوله تعالى@_�	 �D+َ̀� �Nُ[�َ ُa(�ْ&�G�I(()4(  

س�افرغ ل�ك، يري�د س�أتجرد : مس�تعار  م�ن ق�ول الرج�ل لم�ن  يتھ�دده )سنفرغ لكم(: اذ قال

ة الت�وفر عل�ى النكاي�: ل#يقاع بك من كل ما يشغلني عنك، حتى � يكون لي شغل سواه، والم�راد

  )5(...))فيه وا�نتقام منه

وھن�اك مس�تعار من�ه وھ�و يمث�ل ا�ص�ل اللغ�وي  )س�نفرغ(ھ�و  اً مستعار اً أي ان ھناك لفظ

للمستعار وھو قول الرجل لمن يتھدده، وھو ايضا يقابل  المشبه به اما الركن الثال�ث م�ن ارك�ان 

  .. المشبه ا�ستعارة ھو المستعار له وھو ما نقل اليه اللفظ المستعار وھو يقابل

��:��Gـ�   ((:وكذلك نلحظ الصورة ا�ستعارية الكاملة عند الزمخشري في تفس�يره لقول�ه تع�الى

(b��%�$�ْ	 (c�ُ��+ �c���+ �X�G���S(3ْ!��� �d����	����� /�� ���&ْe	(()1(  

                                                
 .155: 1احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب#غية : ظ )1(
 .46ا�حزاب،  )2(
 .556: 3الزمخشري، الكشاف  )3(
 .31رحمن، ال )4(
 .448: 4الزمخشري، الكشاف  )5(
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يثبت وھو مستعار من قيام القائم على الرجل ،  وال�دليل : أي  )يوم يقوم الحساب(: اذ قال

ترجلت الشمس اذا اشرقت وثبت ض�وؤھا، : ونحوه قولھم. قامت الحرب على ساقھا: يه قولھمعل

  )2())كأنھا قامت على الرجل

م��ن قي��ام الرج��ل ومنحھ��ا للحس��اب وھ��و  )القي��ام(اذن فالس��ياق القرآن��ي ق��د اس��تعار  لف��ظ 

، ي�وم ثب�ات  الثب�ات وا�س�تعداد فك�ذا ھ�و ي�وم الحس�اب م�نالمستعار له لما في د�لة ھ�ذه اللفظ�ة 

والمستعار  له وھو ملحظ ب#غ�ي ق�د فط�ن الي�ه  منهوتھيؤ وھذا ما يسمى بالم#ئمة بين المستعار

يجد ان ھذه  ها � ان )3(الب#غيون ودعوا اليه كمطلب على صحة ا�ستعارة في النصوص ا�دبية

رآني المعجز والتناسب بين طرفي ا�ستعارة في النصوص القرآنية من سمات النص الق الم#ئمة

�"�َ!ـ? 	>َ"�ـ��	�g ��6ِـ��ٌ      ((: تفس�يره لقول�ه تع�الىكما في  ھاوقد كشف عنه في الكثير من Zbـ��O�A �3ـ�(��G� �:�

�.�(9�3ْB�+ �N(�� ����ُ!(h���+ �N�َ �Nُ[� !َ�" Zc�Q�I �.َ� �*�G�O�ْ	 �b��$�]َ� 	�����َ� �N(���3 �%ِ: �i!ُ8 �.�ُ�ِ��9�+(()4( .  

وعل��ى اع��راف الحج��اب وھ��و الس��ور المض��روب ب��ين الجن��ة  )ا�ع��رافوعل��ى ((: اذ ق��ال

  )5())من عرف الفرس وعرف الديكوالنار وھي اعاليه، جمع عرف استعير 

و� شك في وضوح الع#قة بين عرف الديك او الفرس وھو ا�صل اللغ�وي لوض�ع كلم�ة 

وھ�و العل�و  )ا�ع�راف(والن�ار وبين ما انتقلت اليه من عرف السور الفاصل بين الجن�ة  )عرف(

 ،وكون��ه قم��ة الش��يء، و� ش��يء يعل��وه ب��ل ھ��و نھاي��ة ا�رتف��اع، وم��ن ث��م فھ��و مش��رف عل��ى ك��#

  .. اصحاب الجنة واصحاب النار ف# يصله من نعيم ھؤ�ء و� يصله من عذاب اولئك: الفريقين

 ون�أنس�ان اع�رض واذا انعمنا على ا�((:في تفسيره لقوله تعالىنلحظ ھذه الم#ئمة وكذلك 

  )6())بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض

  

                                                                                                                                       
 .41ابراھيم ،  )1(
التفسير : وكان ھذا التفسير من ا�وجه التفسيرية التي ذكرھا الرازي ظ 527: 2الزمخشري، الكشاف  )2(

  .64: 19الكبير 
 .41، الوساطة بين المتنبي وخصومه القاضي، الجرجاني: ظ )3(
 . 46ا�عراف ،  )4(
 .102: 2لكشاف الزمخشري، ا )5(
 .51فصلت،  )6(
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وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وھ�و م�ن ص�فة ا�ج�رام، ويس�تعار .. (( :اذ قال

ا أي ان الع�رض ھ�و وص�ف للمادي�ات لمالھ� )1())له الطول ايضا كما استعير الغلظ لشدة الع�ذاب

رة له والع#قة بينھما الكثرة والدوام كما ان عرض وطول ووصفه الدعاء بالعرض ھو استعا من

وصف الع�ذاب بالغلظ�ة ھ�و اس�تعارة لبي�ان الش�دة فان . الغلظة ھي صفة للماديات في اصل اللغة

والق��وة اذن ف��العرض والغلظ��ة مس��تعاران م��ن ا�ش��ياء المادي��ة ال��ى المعنوي��ات كال��دعاء والع��ذاب 

  . وغيرھما

ستعار ل�ه ق�د زخ�ر بھ�ا ال�نص القرآن�ي وكش�ف عنھ�ا ة بين المستعار منه والموھذه الم#ئم

المفسرون م�ن خ�#ل تحل�يلھم للكثي�ر م�ن الص�ور ا�س�تعارية ، بع�د ا ارادھ�ا الب#غي�ون كملح�ظ 

  .. ادبي نقدي يتطلبه النص

فان الزمخشري � يح�دد ا�س�تعارة  ف�ي ال�نص القرآن�ي فحس�ب ب�ل يعل�ل على ذلك فض# 

: أخ�رى لتقري�ب المعن�ى القرآن�ي كم�ا ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى سبب ھذه ا�ستعارة وي�ذكر امثل�ة

))    �����G��N( ��ـ�j�3�+ �1ـ/ "�َ!ـ? ��6َِ!ـ �1ِ  �D�GْB�: ?!َ�" /�j�3�+ �1�� �N(��G�3َ� =W��� �1�� =*�:	�� @>ُ8 �#َ!�h (D@!�	�      ٍRـ/ "�َ!ـ? �َ��:�ـ�j�3�+ �1ـ�� �N(��Gـ��

�	 �.ِ� (W��j�+ ��� (D@!�	 (#ُ!ْ5�+Z�+��َ, =W�/�C l>ُ8 ?!َ�" �D@!(()2(  

عل�ى س�بيل ا�س�تعارة كم�ا : لم سمي الزح�ف عل�ى ال�بطن مش�يا؟ قل�ت: فان قلت((: اذ قال

ونحوه استعارة الشفة . ويقال ف#ن � يتمشى له امر. قد مشى ھذا ا�مر: قالوا في ا�مر المستمر

  )3())ونحو ذلك. مكان الجحفلة، والمشفر مكان الشفة

اس�تعارة الش�فة مك�ان الجحفل�ة، والمش�فر مك�ان  )ھ�ـ471 -(عد عبد القاھر الجرجاني وقد 

  . )4(الشفة من ا�ستعارات غير المفيدة

                                                
: 27    التفسير الكبير: ، وقد ذكره الرازي ولم ينسبه للزمخشري ظ211-210: 4الزمخشري، الكشاف  )1(

138. 
 .45النور ،  )2(
 .17: 24التفسير الكبير : ، وھو رأي الرازي ذاته ظ252: 3الزمخشري، الكشاف  )3(
 .31 -29غة الجرجاني  عبد القاھر، اسرار الب#: ظ )4(
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لتجسيد صورة الخطاب القرآني وبيان د�لته بل كانت اداة لتحديد  هولم تكن ا�ستعارة عند

قدم والح�دوث اذ فس�ر قول�ه القول في مسألة ك#مية كانت مثار جدل بين المتكلمين وھي مسألة ال

�!@ �1�� �Nُ[َ'�m�َْ� (D	���m�َ ِ;��َ<ً�(: تعالى	�()1(  

وكانت ھ�ذه ا�س�تعارة ادل . زرعك V للخير: استعير ا�نبات ل#نشاء، كما يقال((: بقوله

  )2())على الحدوث، �نھم اذا كانوا نباتا كانوا محدثين � محالة حدوث النبات

فان��ه ل��م يختل��ف ع��ن س��ابقيه م��ن المفس��رين ف��ي ادراك مفھ��وم  )ھ��ـ548 -(ام��ا الطبرس��ي 
بد�لته ا�صط#حية  واركانھا الث#ثة اذ نلح�ظ ذل�ك ف�ي تفس�يره Oي�ات الق�رآن الك�ريم ا�ستعارة 

�ـ*ٌ     ((: التي تحمل في طياتھا الد�لة ا�ستعارية منھا تفسيره لقوله تع�الىَ�ُ!ْn�� �Dـ@!��ـ�2 	ْ� ��)ـ��) +�ـ�) 	َ�,َ�eُ!@ـ�2   
�َ �oِ+ـ��.� 8َـ_���	 ��ـ�G��N( ��ـ�              � (Wـ��j�+ �pـ#) 8َ �ـ�&G(+ ِ.�'َYَـ�(%�m�� (U	ـْ< +�ـ���: 	�ُ��G�9ُ)ـ�	 :�3ِـ� َ,ـ�� �Nِ�+���+َ�      ًـ���� ْnُY �-ـ-� ��ـ�1 ��:0ـ� َ�ِ� َ�ِoُ�ـ�

    ��ْ�	 ِcـ? +�ـ���َِ� �Wَـ�Hْn�m�ْ	� �q���9ْـ��		 �N(��G� �: ��G� َ�ْ�َ�� 	��ْ&ُ8��+�%�ـ���9.� ��ـ/ 	>َ��;ِ          (Dـ@!� ����ـ*�8ُ!@��3 �َ�َ,ـ�)	 َ�ـ���	 ��ْ!$�ـ��Eَ&ْYَ� ِbَ��ـ� 	
�1+���%ْ&(3ْ�	 ̀r�$(+ َK (D@!�	� 	����%�َ(()3( .  

وقد يستعار اليد للشيء الذي � بد له تشبيھا بمن له اليد قال ابن ا�عراب�ي ي�د ... (: اذ قال

  :  آتية يد الدھر ويد المسند قال ذو الرمة�: الدھر الدھر كله، يقال

  )4(دي الثريا جنح في المغارباو    ا�طرقت مي ھيوما بذكرھا

  : ثم للبيد في قوله... 

  )5(ھاظ#مُ  غورِ الثُ  عوراتِ  وأجنa     افر في كَ  يداً  تْ ى اذا القَ حّت◌ّ 

والبخيل يمسك وقد يستعار اليد في مواضع كثيرة يطول ذكرھا ولما كان الجواد ينفق باليد 

باليد عن ا�نفاق اضافوا الجود والبخل الى اليد فقالوا للج�واد مبس�وط الي�د، وبس�ط البن�ان في�اض 

الك��ف، وللبخي��ل ك��ز ا�ص��ابع مقب��وض الك��ف جع��ل ا�نام��ل ف��ي اش��ياء لھ��ذا كثي��رة معروف��ة ف��ي 

                                                
 .17نوح،  )1(
  . 621: 4الزمخشري، الكشاف  )2(
 . 64المائدة،  )3(
 .191: 1ذو الرمة، ديوانه  )4(
 .176لبيد، ديوانه  )5(
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الي��د  وھ��ذا يعن��ي ان الص��ورة ا�س��تعارية ف��ي ھ��ذه اOي��ة انم��ا تعتم��د عل��ى حرك��ة )1())اش��عارھم

بسط ا�يدي وكفھا اكثر حيوية من ذلك التعبير المعن�وي  )حركة(صورة و ((وصورتھا ذلك ان 

والتعبير القرآني يتبع طريقة الصورة والحركة �ن ھ�ذه الطريق�ة تطل�ق الش�حنة الكامل�ة .. اOخر

عب�ر عنھ�ا في التعبير كما لو كان ھذا التعبير يطلق للمرة اولى، مصاحبا للواقعة الحسية الت�ي ي

وق��د اس��ھم المفس��رون ف��ي  )2())وتل��ك طريق��ه الق��رآن.. حي��ة المتحرك��ةمب��رزا لھ��ا ف��ي ص��ورتھا ال

  . الكشف عنھا

ليس ذلك فحسب بل ان ع#قة المشابھة واضحة بين المستعار منه والمستعار ل�ه، فقب�بض 

  ... العطاء علمن واستعيرتاليد وغلھا في اصل الوضع اللغوي يعني المنع وا�مساك 

ھ��ذه الم#ئم��ة ب�ين اط��راف ا�س��تعارة ف��ي تفس��يره لقول��ه  )ھ��ـ548 -(وق�د جس��د الطبرس��ي 

�َ,��َ ��َ7	 Zr �s�" Zc���+((: تعالى ��"��َ
 �Nِ�ِ: َt�َu� �Nِ�ِ: �W/�I �ًY�ُ� ��Gُ!(I(� �J�W��6 ��3َ��(()3(  

ى حفظھ�م وقيل معناه ضاق بحفظھم من قومه ذرع�ه حي�ث ل�م يج�د س�بي# ال�... ((: اذ قال

واص�له ان . وكان قد علم عادة قومه م�ن المي�ل ال�ى ال�ذكور وق�د أت�وه ف�ي ص�ورة الغلم�ان الم�رد

عند تع�ذر ا�مك�ان كم�ا اس�تعار  ضاق ذرعه لم يتسع له ما اتسع فاستعار ضيق الذرعاذا الشيء 

اب�ل وھ�و ع�دم ا�تس�اع بم�ا يق )ض�يق(المس�تعار اذن فقد حدد ا�صل اللغ�وي للف�ظ  )4( ))ا�تساع

لتم�نح ال�نص القرآن�ي د�ل�ة تع�ذر ا� مك�ان  )ذرع(المستعار منه او المنقول من�ه ث�م اس�تعيرت ل�ـ

المستعار له، والع#قة بين عدم ا�تساع، وتعذر ا�مكان ھ�ي التش�ابه داء المعن�ى ما يقابل وھو 

ا�تي�ان لقوم�ه ح�ين رأى م�يلھم لض�يوفه و )ع(العام للنص القرآني اذ لم يتس�ع ص�در النب�ي ل�وط 

  ... بالفاحشة

��9�O�َ<ُ ((: ايضا ھي تفسيره لقوله تعالى هومن الصور ا�ستعارية عند �- �hَEِ: Vَ��ُH�" `�(j�G�I َ��,َ
�.�(m���َnْ�	 ��3ُ[�9�m@�	 �1��� ��3ُ'ْ�َ� ��G����+vِ: ��3ُ[� �َِ� �.�ُ!�s�+ �Q�َ �ً��Bَ!ْ(I ��3ُ[�َ(()5(  

                                                
الرازي، : وقد حملھا الرازي على الكناية عن العجز في تدبيرھم ظ 283: 3الطبرسي، مجمع البيان  )1(

 .61: 25التفسير الكبير ، 
 .855ي ظ#ل القرآن سيد قطب ، ف )2(
 .77ھود،  )3(
 .238: 5الطبرسي، مجمع البيان   )4(
 .35القصص،  )5(
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ن نقرن�ه الي�ك ف�ي النب�وة  أرس�و� مع�ك ونؤي�دك ب�سنجعله لمعنى ھذه استعارة وا ((:قالاذ 

  )1()وننصرك به

: قول��ه تع��الىا� ان��ه ق��د ع��د م��ا ك��ان م��ن ع#ق��ات المج��از المرس��ل م��ن ا�س��تعارة اذ فس��ر 

  )2())واجعل لي لسان صدق في اOخرين((

والع��رب تض��ع اللس��ان موض��ع الق��ول عل��ى .. ثن��اء حس��نا ف��ي آخ��ر ا�م��م : أي ((: ق��ائ#

وكأن��ه ف��ي ذل��ك ق��د أراد م��ن  )3())...ا�س��تعارة �ن الق��ول يك��ون بھ��ا وك��ذلك يس��مون اللغ��ة لس��انا

على الرغم من ان الب#غيين قد حملوا د�لة اOية القرآنية عل�ى .. ا�ستعارة المفھوم العام للمجاز

  )4(..المجاز المرسل بتسمية الشيء باسم آلته

ن س�ابقيه م�ن المفس�رين فھ�و ي�رى ان المش�ابھة فلم يكن يختلف ع )ھـ606 -(أما الرازي 

ــ_���	 ��ــ �1	�m�Aَ<ــ��ِ ((: ھ��ي س��بب لج��واز ا�س��تعارة كم��ا ف��ي تفس��يره لقول��ه تع��الى ــ� 	�@ــG��T �1+�7)ــ�	 �ِ.� 8َ ��+َ̀���+

@�	� �D@!�	 ِ> ِm�I �1�" �.̀�(s�+� ِ>�Y��m�ْ�ِ: ِw��G�	 َ�	����َ� �.�ُ!ُ8ْE� َ� ِ.��m���̀�	� �D@!�	 ِ> ِm�I /�� ����َ�ُ��&G(+ َK� *َ@H�&ْ�	� �r��@7�	 �.(o�Gْ[�+ �1+�7

ٍN ��َ� ٍb	َ7�9ِ: �N(���0j�m�َ(()5(  

والس�بب ف�ي ھ�ذه  )لي�أكلون(انه تعالى عبر عن أخ�ذ ا�م�وال با�ك�ل وھ�و قول�ه ((: اذ قال

الش�يء باس�م م�ا ھ�و اعظ�م ا�ستعارة، ان المقصود اعظم من جمع اموال ھ�و ا�ك�ل، فس�مى 

مقاصده، او يقال من اكل شيئا فقد ض�مه ال�ى نفس�ه ومنع�ه م�ن الوص�ول ال�ى غي�ره، وم�ن جم�ع 

المال فقد ضم تلك ا�موال الى نفسه، ومنعھا من الوصول الى غيره، فلما حصلت المشابھة ب�ين 

  )6())...ا�كل وبين ا�خذ من ھذا الوجه، سمى اخذ با�كل

                                                
 .345: 7الطبرسي، مجمع البيان  )1(
 .84الشعراء،  )2(
 .268: 7الطبرسي، مجمع البيان  )3(
 . من البحث )   (صفحة : ظ )4(
 .34التوبة ،  )5(
 .42: 16الرازي ، التفسير الكبير  )6(
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ي��رى ان ھن��اك ع#ق��ة مش��ابھة ب��ين ا�خ��ذ وا�ك��ل وليس��ت ع#ق��ة الس��بب وھ��ذا يعن��ي ان��ه 

  )1(الب#غيون والمفسرون من قبل اوالمسبب كما رآھ

وھ��ذا م��ا يحق��ق مفھ��وم ا�س��تعارة ب��د�لتھا ا�ص��ط#حية � س��يما وان��ه ي��رى ايض��ا ان 

 )3())ازالمش�ابھة اح�دى اس�باب المج�((وك�ذلك ي�رى ان  )2())المشاركة سبب لج�واز ا�س�تعارة((

  . )4(حدد الب#غيون ع#قة التشبيه وا�ستعارة بالمجاز باعتبارھما جزءا منه وقد

 �Nُ[� !َ�" �2��0�(A ((:يحدد سبب ا�ستعارة في تفسيره لقوله تعالى هليس ذلك فحسب بل نجد

   	 (Jـ��G�:� �Nُ[ُ�َKـ��h� �Nُ[ُ�3ـ���"� �Nُ[ُ�	���hَ�� �Nُ[ُ���G�:� �Nُ[ُ������ُ�     /ـ���Q�	 �Nُ[ُـ������ُ����hُEـ�2 ْ	 (Jـ��G�:� ِxَ<
����Qـــ/ ��ـــ/ O(A)ـــ���Nُ8ِ ��ـــ�1  	 �Nُ[(m�yـــ��:��� �Nُ[�yـــ��%�� (Jـــ�����ُ�����hَـــ��	�ُ]�Nُ ��ـــ�1 	���uَـــ�"�*�  �Nُ[�G�9َـــu��َ�

ــ�1    ِ�ِ: �Nُ'ــ !ْ�h�� 	ــ� ُ��ُ[�َ �Nــ�ــ�1 َ�ــ^ِ.� َ ِ�ِ: �Nُ'ــ !ْ�h�� /ــ ���Q�	 �Nُ[�yــ� ــ�1  ��%� ــ�1+�7 �� @�	 �Nُ[�yــ� �G�:َ� ُ>ــ �y�Q�A� �Nُ[� ــ!َ�" �zــ� �G(6 �Qَ�ــ
��3 �A�� 	���ُ&َe �.�َ8 �D@!�	 �.ِ� �pَ!�I ��َ, ��� @Kِ� ِ1� َ'�hُE�ْ	 �1� �: 	�(9�3�O�َ �.َ�� �Nُ[ِ:�Q�]َ�(()5(  

ن اذا كان ف#ن في حجر ف#: أي في تربيتكم، يقال )في حجوركم(والمراد بقوله ((: اذ قال

في تربيته، والسبب في ھذه ا�ستعارة ان كل من ربى طف# واجلس�ه ف�ي حج�ره، فص�ار الحج�ر 

  )6())..ف#ن في حضانة ف#ن، واصله من الحضن الذي ھو ا�بط: عبارة عن التربية ، كما يقال

له لقو تفسيرهذلك فانه كثيرا ما يذكر الوجه من ا�ستعارة بعد تحديدھا كما في  علىفض# 

�	ZN �!�" ZR�I((: تعالى �D@!�	 �.ِ� �D@!�	 (D�6� �N_ََ� 	�{���ُ� ��3�G�+َE�َ (bِ�ْn�3ْ�	� ُtِ��j�3ْ�	 �D@!���(()7(  

انما نطعمكم لوجه ((: ان يكون المراد منه فثم مرضاة V ونظيره قوله تعالى.. ((: اذ قال

V(()8(  وقوله: يعني ،V لرضوان :))وجھهكل ش �يعن�ي )9())يء ھالك ا : ،V م�ا ك�ان لرض�ا

ووجه ا�ستعارة ان من اراد الذھاب الى انسان فانه � يزال يقرب من وجھه وقدامه، فكذلك من 

                                                
 .  من البحث )   (ة صفح: ظ )1(
 .186: 24الرازي، التفسير الكبير  )2(
 .2: 31ن .م )3(
 .41 - 40محمد حسين الصغير ، اصول البيان العربي .د: ظ )4(
 .23النساء ،  )5(
 .33: 10الرازي ، التفسير الكبير  )6(
 .115البقرة ،  )7(
�!@K �Dَ �ُ( 9ا�نسان،  )8(	 �D�6���� �Nُ[(3�9ْBُ� ��3@�ِ�	���ُ[(C َK� �W	�o�6 �Nُ[�G�� (�+ِ�( 

�َ ��D( 88ا لقصص،  )9(ِ�� (Nْ[($ْ�	 (D�َ (D���6� @Kِ� Z-����� =W�/�C {>ُ8 ��(� @Kِ� �D�َِ� َK ���hT ����َِ� �D@!�	 �R�� (|��َ� َK� �.�(9�6��ُ�( 
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يطل��ب مرض��اة اح��د فان��ه � ي��زال يق��رب م��ن وجھ��ه وقدام��ه، فلھ��ذا س��مى طل��ب الرض��ا بطل��ب 

  )1())وجھه

ي��ين وذل��ك أنھ��م ح��ددوا الغ��رض م��ن ول��م يك��ن عم��ل المفس��رين يختل��ف ع��ن عم��ل الب#غ

ا�ستعارة والفائدة منھا بم�ا يكش�ف ع�ن ال�داعي ال�ى وج�ود ا�س�تعارة ف�ي ال�نص القرآن�ي، ل�ذلك 

  )2(ق��د أب��ان ان الك��#م يك��ون ابل��غ بم��ا في��ه م��ن المج��از وا�س��تعارة )ھ��ـ460 -(ن#ح��ظ الطوس��ي 

��R�� (|��َ� َK 	((: وايضا نلحظ ذلك في تفسيره لقوله تعالى    (Dـ���6� @Kِ� Z-ـ����� =W�/ـ�C {>ُ8 ��(� @Kِ� �Dَ�ِ� َK ���hT ����َِ� �D@!�

�.�(9�6��ُ� �D� �َِ�� (Nْ[($�ْ	 (Dَ�(()3(  

انه استعارة فيما يكفي فيه الظن حتى يلزم العمل، فكيف المعرفة، فجاء عل�ى .. ((: اذ قال

  )4())وجه المبالغة في تأكد لزوم العمل

  )5(.مبالغة في اداء المعنى من صميم عمل الب#غيينوالكشف عن ال

وھو ما حققه المفسرون للكشف عن د�لة الصور ا�س�تعارية ف�ي النص�وص القرآني�ة فق�د 

�N �3�$ِ((: في تفسيرھما لقوله تعالى ايضا قال به الزمخشري والرازيْ	 ِ/ْ!َnَ8(()6(   

: ھ��# قي��ل: ف��ان قل��ت  .. غليان��ه الم��اء الح��ار ال��ذي انتھ��ى: الحم��يم ((: اذ ق��ال الزمخش��ري

�ن الحميم ھو  )7())يصب من فوق رؤوسھم الحميم((:صبوا فوق رأسه من الحميم، كقوله تعالى

فق�د ص�ب علي�ه عذاب�ه وش�دته ا� ان ص�ب  الحم�يماذا ص�ب علي�ه : ھو المصبوب �عذابه؟ قل�ت

  العذاب طريقته ا�ستعارة، كقوله 

                                                
 .22: 4الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .460: 6الطوسي، التبيان : ظ )2(
 .249البقرة ،  )3(
 296: 2الطوسي، التبيان  )4(
 .97عبد القادر حسين، فن الب#غة : ظ )5(
 .46الدخان،  )6(
 .19الحج ،  )7(
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  )1(ت عليه صروف الدھر صبببa صُ 

فذكر العذاب معلق�ا ب�ه الص�ب، مس�تعارا ل�ه،  )2(...))))افرغ علينا صبرا((: تعالى وكقوله

الرازي اذ  بينھاأي داء معنى المبالغة في احداث صورة التھويل وكما )3())ليكون أھول وأھيب

ث�م ص�بوا م�ن ف�وق رأس�ه الحم�يم او يص�ب م�ن ف�وق رؤوس�ھم : وكان ا�صل ان يقال((: اذ قال

صبوا عليه عذاب ذلك الحميم، ونظيره : �ستعارة اكمل في المبالغة كأنه يقولالحميم ا� ان ھذه ا

وك�ذلك ن�راه يتخ�ذ م�ن الوج�ه التفس�يري ال�ذي يحق�ق  )4())ربنا اف�رغ علين�ا ص�برا((: قوله تعالى

�"�ـ     ((: المبالغة في اداء المعنى من اصح الوجوه ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى ٍzُـ�� (cـ��,َ �N(�!َ�m8َـ7@:��2 َ,ـ Z��

����َ�َ<	 ُ
 (.���"�����(()5(  

ان اصل ھذه الكلمة  )ا�ول(وإنما وصف V فرعون بكونه ذا ا�وتاد لوجوه ...((: اذ قال

  : من ثبات البيت المطنب باوتاده، ثم استعير �ثبات العز والملك قال الشاعر

  )6())...في ظل ملك ثابت ا�وتاد    ولقد غنوا فيھا بانعم عيشة 

اص�ح الوج�وه وذل�ك ليك�ون الزج�ر بم�ا ((ان ھذا الوجه م�ن  )ھـ606 -(قرر ا لرازي ثم ي

  )7())ورد من قبل V تعالى عليه من الھ#ك مع قوة امره ابلغ

أي ان معنى الزجر انم�ا يتحق�ق ف�ي ال�نص القرآن�ي اذا ثب�ت ع�ز ومل�ك فرع�ون ول�م يك�ن 

  .. ضعيفا ذلي#

رية من اس�تخدام ص�يغة لفظي�ة معين�ة دون غيرھ�ا وقد تتحقق المبالغة في الصورة ا�ستعا

ــ�    ((: كم��ا ف��ي قول��ه  تع��الى ــ<َ "�َ! ��� �h�� ــ� ــ� 8ُ!@�3 ــ� {8ََ�ِ+� ��!َ@&َ8� ��Gــ �%�A ــ� ً���m�َ ــ� ��'َ�m�َْ��ــ1ٍ  �%�A ٍــ�� (mَ�ــ� :ِ ــ� ��:`�� ��!َ�mَ�'َ�َ

                                                
: 4     الزمخشري، الكشاف: دعة، ورد دون نسبة، ظفي كم امرئ كان في خفض و: عجز بيت وصدره )1(

284- 285. 
���O((250البقرة ،  )2( 	ُ}���: ��3َ��ِ����َ[�ْ	 ِc��َ��ْ	 ?!َ�" �َ���(sْ�	� ��G��	��ْ,َ� �20mَ~� 	���m�] ��G� َ!�" aِْ�ْ�َ� ��G�:�� 	�ُ��َ, �U���(G(6� �J�ُ���1+(( 

 .285 -284: 4الزمخشري، الكشاف  )3(
 .252: 27ا لرازي، التفسير الكبير  )4(
 . 12ص،  )5(
 . د البيت دون عزووقد ور 181: 26الرازي، التفسير الكبير  )6(
 .، الصفحة نفسھان.م )7(
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�@ـ     َ� (N�+ًـ� َ,ـ��َ +�ـ�����,ْ}ِ� ������G�" ���6� �b	���$�3ْ��!@ـ�D +�ـ��{tُُ ��ـ�j�+ �1ـ�nِ: (Wَ �ـ�ِ             {8ََ�ِ+�� 		 �.ِ� �Dـ@!��ـ-� ��ـ7َ	 َ,�َ�ـ�2 �)ـ�� ��ـ�G�" �1ـ�� 	َ ?
ٍb��%�A(()1(   

فتقبلھا ربھا بتقب�ل حس�ن حت�ى ص�ارت المبالغ�ة : فلم لم يقل: فان قيل((: اذ قال في تفسيره

لف على خ#ف الطبع، اما ان لفظ التقبل وان افاد ما ذكرنا ا� انه يفيد نوع تك )والجواب(أكمل؟ 

ف�ذكر التقب�ل ليفي�د الج�د والمبالغ�ة، ث�م ذك�ر القب�ول القبول فانه يفيد معنى القبول على وفق الطبع 

، بل على وفق الطبع، وھذه الوجوه وان كان�ت ممتنع�ة ف�ي  على خ#ف الطبعليفيد ان ذلك ليس 

ية العظيم�ة ف�ي تربيتھ�ا، وھ�ذا حق V تعالى، ا� انھا تدل من حيث ا�ستعارة على حصول العنا

  )2())الوجه مناسب معقول

ذلك ل�م يكت�ف المفس�رون بق�درتھم التفس�يرية وامك�انيتھم الب#غي�ة ب�ل ك�انوا ذا  لىعفض# 
 هنظرة نقدية فاحصة للنص القرآني فدخلت ا�ستعارة لديھم مقياس الحسن  وا�حس�ن ف�ي تفس�ير

والم#ئم�ة وعل�ى احس�ن ص�ورة، وابل�غ معن�ى ل وجه م�ن التناس�ب مجاءت استعاراته على اك اذ

  .)(��Q�Aَ� �N(�(�(�ْE�َ �cَ�(()3�ِ: �N(��َ7	 �e�Yَ Zc��َ, �N(� �cَُ�.�((: قوله تعالى يفسر )ھـ460 -(لذلك نجد الطوسي 

: ل#رتفاع بالظلم لمن كان من العب�اد ومن�ه قول�ه تع�الى والطاغي ھو الطالب... ((: بقوله 

جھ�ة الم للعباد  ف�ي الش�دة، فحس�ن عل�ى �نه طلب ا�رتفاع كطلب الظ  )4())انا لما طغى الماء((

  )5())ا�ستعارة

ب��ين  الم#ئم��ةويب��دو ل��ي ان الش��يخ الطوس��ي انم��ا رأى ذل��ك عل��ى حس��ن ا�س��تعارة لش��دة 

ف�ي اص�ل اللغ�ة  ت�دل عل�ى ا�رتف�اع وش�دة العل�و  )الط�اغي(المستعار منه والمستعار له، فد�ل�ة 

وانتقل�ت د�لت�ه ال�ى ا�نس�ان ليص�ور ارتفاع�ه عل�ى رعيت�ه بش�دة ظلم�ه ليمث�ل  وھو مستعار من�ه

  . ..المستعار له اذن فا�رتفاع والشدة والھيجان مع الظلم كلھا م#مح الطاغي من البشر

في تفسيره لقوله  ايضا هوكان ھذا الملحظ النقدي والب#غي ھو مدار الرؤية التفسيرية عند

�� ��َ,��َ ��0b �ِ((: تعالى�C 0b�� �-�y��"(�ِ: �1ُ8َ� �N�َ� ��m� �C (wْ����	 >َ�9'َ�C	� /0G�� (Nْ��9�ْ	 �1��� /l�(()6(  

                                                
 .37آل عمران ،  )1(
 .28: 8الرازي ، التفسير الكبير  )2(
 .32الطور،  )3(
 .11الحاقة،  )4(
 .412 - 411: 9الطوسي، التبيان  )5(
 . 4مريم،  )6(
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انتش��ر الش��يب ف��ي ال��رأس، كم��ا ينتش��ر ش��عاع الن��ار، وھ��و م��ن احس��ن : معن��اه((: اذ ق��ال

  )1())ا�ستعارات

ف�ي تفس�يره لقول�ه  )ھ�ـ538-(الزمخش�ري وكذلك نلحظ ھذه النظرة النقدية والب#غي�ة عن�د 

ُ��ُ�.� ���O�A	 ��O�$)���	((: تعالى��+� �X��ِ��O(3ْ!�� =7�L�����+ P���j(: َK َ*َ[�y�Q�3ْ�	 �.����+ �c���+(()2(  

ھ�ي الكلم�ة الت�ي يقولھ�ا المتع�وذ، : م�ا معن�اه؟ قل�ت )وحجرا محجورا(: فان قلت((: اذ قال

. حد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويق�ول ل�هكأن كل وا: وھي ھھنا واقعة على سبيل المجاز...

� يبغي احدھما على ص�احبه بالممازج�ة، فانتف�اء : أي )3())� يبغيان((حجرا محجورا، كما قال 

جعل كل واحد منھما في صورة الباغي على صاحبه، فھ�و يتع�وذ من�ه، : البغي ثمة كالتعوذ ھھنا

  )4())وھي من احسن ا�ستعارات واشھدھا على الب#غة

لحس�ن ا�س�تعارة،  ا�كم�ليبح�ث ف�ي تفس�يره ع�ن ا�وج�ه  )ھـ606-( وكذلك كان الرازي

��W�ََ�ـ� 	yْـ�2 :ِ�ُـ��e ٍ.Tَ �ـ�ِ ��ـ7َ	 �َ� :�     ((: فرأى ان قوله تعالى�� �.�(6���+ َK �1+�7@�	 َ��,َ =J��G0 �: ��Gُ���+T �Nِ�� َ!�" ?!َْ'ُ� 	َ
ِ���ـD) ,ُـ<ْ ��ـ�    ْ0�

ُ� �.َ� /�� (.�ُ[�+ ٍc���+ �b	َ7�" /0:�� (2� �s�" �.ِ� (g��hَ� /l�ِ� �/�َِ� ?�A�(+ ��� @Kِ� (Rِm@�َ� �.ِ� /�%ْ&�َ �W�َ�ْ!�� �1�� (Dَ�0��:ٍN ���"(()5(  

مكذبين ون لقاء V اريد به كونھم ان وصفھم بأنھم � يرج((: بقولهفيه ھذا الوجه اذ فسره 

ا� ان البيان .. قيامة، ثم في تقرير حسن ھذه ا�ستعارة وجوهبالحشر والنشر، منكرين للبعث وال

كل من كان مؤمنا بالبعث والنشور فانه � بد وان يكون راجيا ثواب V وخائفا من : التام ان يقال

عقابه، وعدم ال#زم يدل على عدم الملزوم، فلزم من نف�ي الرج�اء نف�ي ا�يم�ان بالبع�ث فھ�ذا ھ�و 

                                                
 .317: 6مجمع البيان : والرؤية ذاتھا عند الطبرسي ظ 93: 7الطوسي، التبيان  )1(
 .53قان ، الفر )2(

 .)):� ��G��n�m�+ َK ٌxَ}���: ��3( ��.ِ(( 20الرحمن ،  )3(

 .100: 24التفسير الكبير : وقد ذكره الرازي  ولم ينسبه ظ 293 -292: 3الزمخشري، الكشاف )4(
 .15يونس،  )5(
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�Kَ ((: ويعلل سبب حسن ا�ستعارة ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى )1())ستعارةا�ھذه الوجه في حسن 

(��_ْ['َ�%�َ �1(G�3َ�(()2(  

طالبا للكثرة كارھا ان ينقص الم�ال بس�بب العط�اء، فيك�ون ا�س�تكثار ھھن�ا : أي((: اذ قال

عبارة عن طلب العوض كيف ك�ان، وانم�ا حس�نت ھ�ذه ا�س�تعارة �ن الغال�ب ان الث�واب يك�ون 

  )3())ئدا على العطاء، فسمى طلب الثواب استكثارا حم# للشيء على اغلب احوالهزا

اذن فقد عمل المفسرون عمل الب#غيين في استكناه الد�لة ا�صط#حية ل#ستعارة وتحديد 

قيمتھا الفنية، ومعيارھا النقدي وقد تفوقوا على صنع الب#غيين وذلك �ن مضمارھم كان ال�نص 

فكان عملھم اظھار الب#غة القرآنية بتحديد الظاھرة البيانية ومن ثم تبيان دورھ�ا القرآني المعجز 

في تحدي�د د�ل�ة ال�نص القرآن�ي فض�# ع�ن كش�ف المعن�ى الع�ام لل�نص، وتل�ك  س�مة م�ن س�مات 

  .. اعجاز القرآن الكريم بكونه يحتمل تفسيرا بيانيا فض# عن تفسيره بالمعنى العام

  . مفسرينانواع ا�ستعارة عند ال -

لم يعمد المفسرون الى  تقسيم ا�ستعارة الى انواع، وتقعيدھا بقواعد كما فع�ل الب#غي�ون، 

وذلك انھم كانوا بازاء نص قرآني يحمل من السمات الفنية العالية والذي � يمكن ان تحده قاعدة 

ي��ه م��ن مح��دودة ا�ف��ق، فض��# ع��ن ان غ��ايتھم كان��ت الكش��ف ع��ن ب#غ��ة التعبي��ر القرآن��ي، وم��ا ف

ظواھر بيانية جنبا الى جنب مع تفسيرھا لكشف المعنى الم�راد، وم�ن ث�م اظھ�ار الع#ق�ة الوثيق�ة 

بين الظاھرة البيانية،وما تؤديه من دور في كشف المعنى المراد من سياق النص القرآني فكان�ت 

  .. ھذه الظاھرة وسيلة من وسائل تفسيره وبيانه

: تفسيره لقوله تعالى فيقسمھا الى لفظية ومعنوية  قد )ھـ538-(ا� اننا نلحظ الزمخشري 

))ِN �$�O�ْ	 ِ>�]َ� /�� (4(�ْ5�َ Zq���O�C ���@�ِ�(()4(  

                                                
 .55: 17الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .6المدثر،  )2(
 .195: 30الرازي، التفسير الكبير  )3(
 .64الصافات،  )4(
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والطل��ع للنخل��ة ، : منبتھ��ا ف��ي قع��ر جھ��نم، واغص��انھا ترتف��ع ال��ى دركاتھ��ا: قي��ل ((: اذ ق��ال

  )1())اما استعارة لفظية او معنوية: فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملھا

فض# عن ذلك فان ھناك بعض ا�نواع لم يصطلح عليھا المفسرون بل عرفوھا بما يماثل 

  .. كما سيأتي -تعريف الب#غيين لھا، واخرى اصطلحوا عليھا 

  : ا�ستعارة التصريحية -1

  )2())بلفظ المشبه به دون المشبه اح فيھرZ ھي ما صُ ((: فقد عرفھا الب#غيون بقولھم

وا�س��تعارة انم��ا تطل��ق حي��ث .. ((: ول��م يص��طلح عليھ��ا بقول��ه -ي وق��د عرفھ��ا الزمخش��ر

ذكر المستعار له، ويجع�ل الك�#م خل�وا عن�ه ص�الحا �ن ي�راد ب�ه المنق�ول عن�ه والمنق�ول  يطوى

  )3())...اليه، لو� د�لة الحال او فحوى الك#م

تعري�ف  ف�ان المتحق�ق م�ن)4(ولما كان المس�تعار ل�ه يقاب�ل المش�به ض�من ارك�ان ا�س�تعارة

ھو ارادة م�ا اص�طلح علي�ه الب#غي�ون المت�أخرون با�س�تعارة التص�ريحية �  -ھذا -الزمخشري 

  )5(لم يصطلح عليھا ايضا )ھـ471 -(سيما وان شيخ الب#غيين عبد القاھر الجرجاني 

: في تفسيره لقول�ه تع�الى )ھـ606-( ويمكن ان نلحظ ھذا النوع من ا�ستعارة عند الرازي

))َ� ��3َ8�X�3�%'َْ�(3ْ�	 ?!َ�" ��G�ْ�o�ْ(()6(  

يقتضي تشبيه شيء بذلك فما ذل�ك الش�يء؟  )كما انزلنا على المقتسمين(ان قوله ((: اذ قال

 وأعل�م )7()وقل ان�ي ان�ا الن�ذير المب�ين(: ان يتعلق ھذا الك#م بقوله: ... والجواب عنه من وجھين

اض�مار او الت�زام ح�ذف، ام�ا ا�ض�مار فھ�و ان  ام�ا الت�زام: ان ھذا الوجه � يتم ا� باحد امرين 

اني انا النذير المبين عذابا كما انزلناه على المقتسمين، وعلى ھذا الوجه، المفعول : يكون التقدير

                                                
  .48: 4الزمخشري، الكشاف  )1(
 .155: 1احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب#غية  )2(
  .113 -112: 1الزمخشري، الكشاف  )3(
 .142: 1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات الب#غية : ظ )4(
 .48 -44الجرجاني ، عبد القاھر ، اسرار الب#غة : ظ )5(
 .90الحجر،  )6(
 .89الحجر،  )7(
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رأيت ك�القمر ف�ي الحس�ن، أي رأي�ت : محذوف وھو المشبه ودل عليه المشبه به، وھذا كما تقول

   )1())...انسانا كالقمر في الحسن

ص��ريح م��ا اص��طلح علي��ه الب#غي��ون المت��أخرون با�س��تعارة التص��ريحية وھ��ي وھ��ذا ھ��و 

حذف المشبه والتص�ريح ب�ا لمش�به ب�ه � س�يما وان ال�رازي يع�د م�ن اوائ�ل ال�ذين ح�اولوا تقس�يم 

ر، فقد قسمھا الى اصلية وتبعية وتص�ريحية ومكني�ة ھا�ستعارة في ضوء ما تحدث عنه عبد القا

  )2(وترشيحية وتجريدية

                                                
 .212: 19الرازي ، التفسير الكبير  )1(
 .143 - 142: 1احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب#غية : ، ظ81الرازي ، نھاية ا�يجاز : ظ )2(
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  ا�ستعارة المكنية  -2

التي اختفى فيھ�ا لف�ظ المش�به ب�ه، واكتف�ي ب�ذكر ش�يء م�ن لوازم�ه ((: وھي عند الب#غيين

  )1())دلي# عليه

 ذكران يسكتوا عن .. ((: بقوله -ولم يصطلح عليھا-اما المفسرون فقد عرفھا الزمخشري 

  )2())..رمزة على مكانھا الشيء المستعار ثم يرمزوا اليه بذكر شيء من روادفه فينبھوا بتلك ال

�Hُُـ�.� "���ـ�� 	�!@ـ�D ��ـ�1 :��9ـ��       ((: وعدھا من اسرار الب#غة ولطائفھ�ا ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الىG�+ �1+�7ـ@�	
�.(��I�َ5�ْ	 �N(� �-�L�َ�ُ� ِ;��َ<	 /�� �.(��%ْ&(+� َ>�]�(+ �.َ� �Dِ: (D@!�	 ����َ� ��� �.�(9َBْ��+� �D�,�_َ ��(()3(  

الفسخ وفك التركيب، فان قلت من اين ساغ استعمال النقض في ابطال : النقض((: قال اذ 

من حيث تسميتھم العھد بالحبل على سبيل ا�ستعارة، لما فيه من ثبات الوصلة ب�ين : العھد؟ قلت

ونح�وه .. وھذا من اس�رار الب#غ�ة ولطائفھ�ا ان يس�كتوا ع�ن ذك�ر الش�يء المس�تعار.. المتعاھدين

ولم تقل ھذا ا� وقد نبھت على الشجاع .. ع يفترس اقرانه ، وعالم يغترف منه الناسشجا: قولك

  )4())...والعالم بانھما اسد وبحر

ب�ه  في حين � ي�ذكر المش�به الشجاع والعالم -في المثال -أي ان المشبه وجب ذكره وھو  

 -عبي�ر الب#غي�ينبت–أي ب#زمة م�ن لوازم�ه  -بتعبير الزمخشري –وانما يذكر شيء من روادفه 

  ...من لوزام البحر زم ا�سد الحيوان، وكذلك ا�غتراففا�فتراس �زمة من لوا

 -وان ل�م يص�طلح عليھ�ا – )ھ�ـ606-(وكذلك نلحظ مفھوم ا�ستعارة المكنية عند ال�رازي 

قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو� تس�تغفرون V ((: في ضوء تفسيره لقوله تعالى

  )5())لعلكم ترحمون

ان المراد بالسيئة العقاب ، وبالحسنة الثواب فاما وصف العق�اب بان�ه س�يئة فھ�و ((: اذ قال

  )1())..مجاز وسبب ھذا التجوير، اما ن العقاب من لوازمه، او نه يشبھه في كونه مكروھا

                                                
 . 145: 1احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب#غية  )1(
 .149 -148: 1الزمخشري ، الكشاف  )2(
 .27البقرة ،  )3(
 .149 -148: 1الزمخشري ، الكشاف   )4(
 .46الفرقان،  )5(
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الس�وء وھ�و من روادف�ه و،  هوحذف العقاب الذي شبھت به السيئة وذكر �زمة من لوازم

  .. الذي يصاحب نزول العقاب، فاكتفى بذكر السوء وھو �زمة من لوازم العقاب عن ذكر العقاب

ما اصابكم ي�وم التق�ى الجمع�ان فب�أذن ((: في تفسيره لقوله تعالى هنلحظ المفھوم ذاته عندو

  )V(()2 وليعلم المؤمنين

عب���ارة ع���ن التخلي���ة وت���رك  ان اذن V: ا�ول: وج���وه )فب���أذن V(ف���ي قول���ه ((: الاذ ق��� 

، �ن ا�ذن في الشيء � ي�دفع ليبتليھمالمدافعة ، استعار ا�ذن لتخلية الكفار فانه لم يمنعھم منھم 

المأذون عن مراده فلما كان ترك المدافعه من ل�وازم ا�ذن اطل�ق لف�ظ ا�ذن عل�ى ت�رك المدافع�ة 

  )3())على سبيل المجاز

ت��رك المدافع��ة اراد الخط��اب القرآن��ي ھ��ذه ال#زم��ة،  وم��ن لوازم��ه )ا�ذن(اذن فاس��تعارة 

  .. فاكتفى بما يحققھا وھو ا�ذن

�ـ�N   ((: وقد اجمع المفسرون على ان قوله تعالىَ� ��m� ـ�C (wْ����	 >َ�9َ'�C	� /0G�� (N�ْ�9ْ�	 �1��� /l�ِ� 0b�� َ��,َ

�� ���C 0b�� �-�y��"(�ِ: �1ُ8َ�(()4(  

: معناه((: في تفسيره  )ھـ460-(حسن ا�ستعارات اذ قال الطوسيفيه استعارة عدت من ا

  )5())...انتشر الشيب في الرأس ، كما ينتشر شعاع النار، وھو من احسن ا�ستعارات

ش��به الش��يب بش��واظ الن��ار ف��ي بياض��ه وانارت��ه ((: فان��ه ق��ال )ھ��ـ538-(ام��ا الزمخش��ري

تعال النار، ثم اخرجه مخرج ا�س�تعارة وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ، باشوانتشاره في الشعر 

: واخرج الشيب مميزا ولم يض�ف ال�رأس. ا�شتعال الى مكان الشعر ومنبته وھو الرأسثم اسند 

وھ�ذا  )6())ھذه الجملة وشھد لھا بالب#غ�ة فصحتاكتفاء بعلم المخاطب انه رأس زكريا، فمن ثم 

وج�اءت اOي�ة الكريم�ة  )الن�ار(وھو  المفسرين قد فطنوا ان ھناك مستعارا منه محذوفيعني ان 

وھذا الح�ذف للمش�به ب�ه أي المس�تعار من�ه وا�تي�ان ب#زم�ه  )ا�شتعال(ب#زمة من لوازمه وھو 
                                                                                                                                       

 .203: 24الرازي ، التفسير الكبير  )1(
 .166الفرقان ،  )2(
 .83: 9الرازي، التفسير الكبير  )3(
 .4مريم،  )4(
 .317: 6مجمع البيان : والرؤية ذاتھا نجدھا عند الطبرسي ظ. 93: 7الطوسي، التبيان   )5(
 .181: 21التفسير الكبير : الى صاحب الكشاف ظ ونقله الرازي ونسبه 6: 3الزمخشري، الكشاف  )6(
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فق��د فط��ن الي��ه  -كم��ا س��بق -م��ن لوازم��ه ھ��و م��ا يحق��ق مفھ��وم ا�س��تعارة المكني��ة عن��د الب#غي��ين 

  ... المفسرون ولم يصطلحوا عليه

ة الكريمة  قد منحت ا�ستعارة خصيص�ة فني�ة وھ�ي ا�نتق�ال ذلك فان ھذه اOي علىفض# 

.. ب��النص م��ن الجم��ود اللفظ��ي المح��دد ل��ه ال��ى الس��يرورة ف��ي التعبي��ر والمرون��ة ف��ي ا�س��تعمال((

فالمستعار منه ھو النار، والمستعار له ھو الش�يب وق�د جمعھم�ا معن�ى حس�ي بوج�ه حس�ي، وھ�و 

رجي��ة، أي ان طرفيھ��ا � ع#ق��ة �ح��دھما ب��اOخر، نواج��ه اس��تعارة خا((ذل��ك انن��ا )1())..الت��وھج

فالرأس ھو غي�ر ا�ش�تعال، بمعن�ى ان ا�ش�تعال يح�دث بالنس�بة ال�ى م�واد خاص�ة يترت�ب عليھ�ا 

حدوث الحريق، وھو ما � تقصده اOية الكريمة بقدر ما تس�تھدف خل�ع ھ�ذه الص�فة مج�ازا عل�ى 

رفي ا�ستعارة ھو البي�اض ف�ي ظ�اھرة الرأس من حيث غزارة الشيب فيه، فتكون الع#قة بين ط

  )2())ا�شتعال التي تأتي على الشيء وفي ظاھرة الرأس الذي يأتي عليه الشيب فيمسح سواده

وكذلك نجد ھذه الرؤية التفسيرية الب#غية باظھار مفھوم ا�ستعارة المكنية لدى المفسرين 

  )3())والصبح اذا تنفس((: تتجسد في تفسيرھم لقوله تعالى

  )4())..ضوء النھار اذا اقبل وتبين...((:  )ھـ310-(، قال الطبرياذ 

ت�نفس الص�بح وت�نفس النھ�ار اذا امت�د بض�وئه، : يقال.. ((: فيرى )ھـ460-(، اما الطوسي

وق�د فص�ل  )5())ت�نفس الص�عداء: والتنفس امتداد ھواء الج�وف ب�الخروج م�ن الف�م وا�ن�ف، يق�ال

اذا اق�بح : ما معنى تنفس الصبح؟ قل�ت: فان قلت((: قال في د�لة اOية اذ )ھـ538-(الزمخشري 

وق�د  )6())ت�نفس الص�بح: أقبل باقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفسا له على المج�از وقي�ل: الصبح

ان��ه ش��به اللي��ل المظل��م ب��المكروب ..((: ص��رح ال��رازي بالص��ورة ا�س��تعارية لھ��ذه اOي��ة اذ ق��ال

ع الحزن في قلبه ف�اذا ت�نفس وج�د راح�ه فھھن�ا لم�ا المحزون الذي جلس بحيث � يتحرك، واجتم

و ھ��ي )7())طل�ع الص��بح فكأن��ه تخل��ص م�ن ذل��ك الح��زن فعب��ر عن��ه ب�التنفس وھ��و اس��تعارة لطيف��ة

فيخي��ل الي�ك ھ��ذه الحي��اة الوديع��ة .. ت��نفسيھ��و الص�بح ((تجس�يد للتص��وير الفن��ي ف�ي الق��رآن فھ��ذا 

                                                
 .94محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د )1(
 .434 -433القرآن  صورمحمود البستاني ، دراسات فنية في  )2(
 .18التكوير،   )3(
 .99: 30الطبري، جامع البيان  )4(
 .286: 10الطوسي، التبيان  )5(
 .711: 4الزمخشري ، الكشاف  )6(
 .72: 31الرازي ، التفسير الكبير  )7(
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معه الحياة، و يدب النشاط في ا�حياء، عل�ى تنفرج عنھا ثناياه ، وھو يتنفس فتنفس  يالھادئة الت

  )1())وجه ا�رض والسماء

والجدير بالذكر ان اOية لم تذكر ھذا المحزون المكروب الذي اجتمع الحزن في قلبه وانما 

جاء ب#زمه من لوازمه وھو التنفس، وبما يعني تحق�ق المفھ�وم ا�ص�ط#حي ل#س�تعارة المكني�ة 

 -فكانت رؤي�ة المفس�رين  )التنفس(وا�تيان ب#زمه من لوازمه وھو  )ا�نسان(بحذف المشبه به 

  .. وما سبقھا قد حددت ھذا الفن وتركت اصط#حه للب#غيين -ھذه

ويمكن لنا ان نخرج بعض تحلي#ت المفسرين وتفسيراتھم Oي الق�رآن الك�ريم ال�ى مفھ�وم 

�@ـG��T �1+�7)ـ�	 Kَ َ�'@�5ـ7ُ	 :�Bََِ�ـ*ً     ((: لىلقوله تعا )ھـ310 -(ا�ستعارة المكنية، كما في تفسير الطبري 	 ���+َ̀���+
(�(] /�&ْ5ُ� ���� �Nِ���	��ْ�َ� �1�� (W�َHْn�mْ�	 �J���: ��َ, �N{'�G�" ��� 	`�� ًK��m�h �Nُ[�َ�ُ�ْE�+ َK �Nُ[���)�)�G� �: ��َ, (��mْ8َ� �Nـ�  ���1 �)

���9َ� �Nُ'�Gُ8 �.ِ� �J��+�	 �Nُ[�َ�.�ُ!(()2(.  

وانما جعل البطانة مث# لخليل الرجل فشبه بما ولي بطنه من ثيابه لحلوله منه في ((:اذ قال

  )3())..يطويه عن آباعده ومااط#عه على اسراره ، 

وھذه استعارة واص�ل البطان�ة ((: ھذا المعنى بقوله )ھـ406-( وقد فصل الشريف الرضي

ن�ة الث�وب وبط�ان البعي�ر فش�به دخ�#ء الرج�ل وخواص�ه ما يلي بطن ا�نسان من ثيابه ومن�ه بطا

بالبطان��ة �نھ��م يس��تبطنون دخي��ل ام��ره، وي#زمون��ه م#زم��ة ش��عره لجس��مه فكأن��ه تع��الى ق��ال � 

  )4())تتخذوا من ھذه صفته من غير اھل دينكم فيكون غير مأمون عليكم

زم��ه وھ��ي وا�تي��ان ب#زم��ة م��ن لوا )الث��وب(وھ��ذا يعن��ي ان��ه ت��م ح��ذف المش��به ب��ه وھ��و 

  .. � تتخذوھم كالبطانة ي#زموكم م#زمة الثوب لبطانته -كما يبدو  -البطانة، اذ ان المراد 

��ـ��+�1 �� ��ـ� m�َِـ��Lْ       ((: لقول�ه تع�الى )ھ�ـ460 -(وكذلك نجد تفسير الطوسي ��h �N�Gـ���6 �b	َ:�ـ��� 	ُـ�!(h��	
�1+ِ�0mَ[َ'(3ْ�	 P��ْ_��(()5(  

                                                
 .64سيد قطب، التصوير الفني في القرآن  )1(
 .118آل عمران ،  )2(
 .78: 4الطبري، جامع البيان  )3(
 .21الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن  )4(
 .76المؤمن،  )5(
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انم�ا جع�ل لجھ�نم اب�واب كم�ا جع�ل فيھ�ا ا�دراك ((: كنية اذ قاليحمل مفھوم ا�ستعارة الم

تشبيھا بما يتصور ا�نسان في الدنيا من المطابق والسجون والمطامير فان ذلك اھول واعظم في 

  )1())الزجر

 وذك�ر  )الس�جن(أي انه انم�ا جع�ل لجھ�نم اب�واب �رادة ص�ورة الس�جن فح�ذف المش�به ب�ه 

وتل��ك فائ��دة حققتھ��ا .. اد المبالغ��ة ف��ي تص��ور ا�ھ��وال والع��ذاب�ي��ر )ا�ب��واب(�زم��ة ل��ه وھ��ي 

  .. ا�ستعارة

��m�Gَ� (U���(G(6ـ�N(���َْ7  ((: لقوله تعالى )ھـ538-( وكذلك ھي متحققة في تفسيرالزمخشري (U��َْ7�hَE�َ
ZN �!(� ��(�� 0N� ْ�	 /��(()2(  

ياء سلطانه، شبھھم استحقارا من الك#م الفخم الذي دل به على عظمة شأنه وكبر((: اذ قال

 هف�ي كف� اً لھم واس�تق#� لع�ددھم، وان ك�انوا الكث�ر الكثي�ر والج�م الغفي�ر ، بحص�يات أخ�ذھن آخ�ذ

  )3())فطرحھن في البحر

اذ استعار النبذ للجنود تشبيھا لھم بالحصى �رادة اس�تحقارھم واس�تق#ل ع�ددھم فل�م ي�ذكر 

  .. )نبذال(زمه وھو االمشبه به بل ذكر �زمه من لو

خل�ق الس�موات ((: ايض�ا ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى هوكذلك نلحظ ھذا الفن ا�س�تعاري عن�د

  )4())وا�رض بالحق يكور الليل على النھار ويكور النھار على الليل

ش�يء باي�اه  تغييب�هان كل واحد منھم�ا يغي�ب اOخ�ر اذا ط�رأ علي�ه، فش�به ف�ي .. ((: اذ قال

فش�به . ومنھا ان ھذا يكر على ھذا كرورا متتابع�ا. ح ا�بصارظاھر لف عليه ما غيبه عن مطام

  )5())ذلك بتتابع اكوار العمامة بعضھا على اثر بعض

بل ذك�ره الزمخش�ري ف�ي تفس�يره م�ن خ�#ل  )العمامة(ولم يذكر النص القرآني المشبه به 

  .. ال#زمة التي ذكرھا النص القرآني وھي التكوير

                                                
 .95: 9الطوسي، التبيان  )1(
 .40القصص،  )2(
 .419: 3كشاف الزمخشري ، ال )3(
 . 5الزمر ،  )4(
 .115: 4الزمخشري ، الكشاف  )5(
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لقول��ه  )ھ��ت606-( م��ن ا�س��تعارة ف��ي تفس��ير ال��رازي وايض��ا يمك��ن ان نلح��ظ ھ��ذا الن��وع

� (J��mَ� �Dِ: �ََ!َ'�h��َ �W��3�%	�h��َ ِ;��َ<'َ!َ�َ :ِـ�D ((: تعالى	 �1�� (U��Gْ��o�َْ� =W��3َ8 �� ْ�`��	 �q�� �$� �m�َـ�J) 	>َ��;ِ ���3ـ� +�8ْEُـ<ُ    �ِ�@��3 ��َ_<ُ 	ْ
�	>�9ْ�َــ��A (c'@ــ? �ِ
َ	 ��hَــ7َ  (wـ��G�� َ���ــ��� 	َ� �Q� ــ�َ�ــ� َ ــ� �َ���) 	  �J	��hُ} (;��َ<)َ���ــ� �	{@+��Gــ�2 �َ�ــ�1 �َ��!ُ��ـ� �َ�@�)ــ�N َ,ــ����).� "�!َ ���ــ� �ََ����

�.(�@[َ&َ'�+ ٍc��َ��� �J��+�	 ُ>0sَ&ُ� �-��َ7َ8 ِ���َ<�ِ: �1ْnَ� �N�َ �.َEَ8 	�� �s�A �����G!ْ�9�O�َ(()1(  

ن التزخ��رف عب��ارة ع��ن كم��ال حس��ن الش��يء فجعل��ت ا�رض آخ��ذة وذل��ك �((: اذ ق��ال

الثي�اب الف�اخرة م�ن ك�ل ل�ون، وتزين�ت بجمي�ع ا�ل�وان لبست  ااذزخرفھا على التشبيه بالعروس 

  )2())الممكنة في الزينة من حمرة وخضرة وصفرة وذھبية وبياض

رادة كم�ال لھ�ا وھ�ي الزين�ة والت�زين ��زم�ة وذك�ر  )الع�روس(اذن تم ح�ذف المش�به ب�ه 

  . حسن الشيء

ص�ور  منھ�ااذن كل ما احتملته ا�ستعارة المكنية من ص�ور اس�تعارية كان�ت ف�ي ا�غل�ب 

  ... حسية كما سيأتي 

                                                
 .24يونس،  )1(
 .73: 17الرازي، التفسير الكبير  )2(
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  ا�ستعارة التمثيلية -3

ا�ستعارة � تجري ف�ي لف�ظ مف�رد م�ن ((وھي استخراج الصورة من التركيب كله أي ان 

  )1())هالفاظ العبارة وانما اجريت في التركيب كل

التمثي�ل ال�ذي يك�ون مج�ازا لمجيئ�ك ب�ه عل�ى ح�د ((تعن�ي  )ھ�ـ471-(وھي عند عبد القاھر

  )2())ا�ستعارة

دون -تخرج بعض الصور ا�ستعارية عند المفس�رين ال�ى ا�س�تعارة التمثيلي�ة  ويمكن أن 

�:�3ِـ�1 ���9ـ-�   َ,��ُ�	 	Y@ ���((: لقوله تعالى )ھـ538-( كما في تفسير الزمخشري -ان يصطلحوا عليھا �-ِ: ��َ
�.�(G'َْ&ُ� Zc��َ, �Nُ'ْ�َ� ْ>�: �D@!�	 ���G�" �Nُ8(��y�Yَ َ��,َ(()3(  

كان الرجل يخرج مسافرا فيمر بطائر فيزجره فاذا م�ر س�انحا ت�يمن وان م�ر .. ((: اذ قال

قس�مته او بارحا تشاءم فلما نسبوا الخير والشر الى الطائر استعير لما كان سببھما م�ن ق�در V و

  )4())من عمل العبد الذي ھو السبب في الرحمة والنقمة

الص��ورة ق��د تأت��ت م��ن مجم��وع المث��ل ال��ذي اس��تعير �رادة الخي��ر والش��ر وم��ن ث��م  أن أي

  . مجتمعةاستعارة الطائر ليمثل التشاؤم في قوله تعالى بما يكون صورة واحدة 

��)Zr �s�َ �N ((: لقوله تعالى )ـھ606-( ھذه الصورة الكلية في تفسير الرازي نلحظوكذلك َ �cَ�
	����َ� �w��G�	 �.�ُ��S(+ َK 	ً
ِ^�َ �-ْ!(3ْ�	 �1��(()5(  

بالمنق��ار، والمنق��ار حدي��دة كالف��أس تقط��ع بھ��ا  هض��رب الحج��ر وغي��ر والنق��ر.. ((: اذ ق��ال

م يبخلون واعلم ان ذكر النقير ھھنا تمثيل،والغرض انھ. الطائر �نه ينقر به منقارالحجارة ومنه 

  )6())بأقل القليل

  .. ومثل به البخل والقلة )النقر(أي انه استعار 

                                                
 .157: 1مطلوب ، معجم المصطلحات الب#غية  داحم )1(
 .54لجرجاني ، عبد القاھر ، د�ئل ا�عجاز ا )2(
 .47النمل ،  )3(
  التفسير الكبير: الرازي ونسبه الى صاحب الكشاف ظوقد نقله  375: 3الزمخشري، الكشاف  )4(

24 :203. 
 .53النساء ،  )5(
 .132: 10الرازي ، التفسير الكبير  )6(
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�	  ((: لقوله تعالىوتحققت ھذه الصورة ا�ستعارية ايضا في تفسيره َ���� �Nِ�+ـ���+َ� /�� �َ��(I ��3َ��
�َ ��G�َ ���&ْn�+� ��G`:�� ��G�3�A���+ �N�َ �1�Lَ� 	�ُ��,َ 	�{!َu ��َ, �N(�@�َ��1+ِ��I�َ5�ْ	 �1�� �1َ��ُ[�G(()1(  

اش�تد ن�دمھم عل�ى ان�ه  )سقط في ايديھم(ن المراد من قوله اعلم انھم اتفقوا على ا((: اذ قال

  )2())...ختلفوا في الوجه الذي �جله حسنت ھذه ا�ستعارةعبادة العجل ، وا

  .)3(ثم يذكر اوجه استحسان ھذه ا�ستعارة

: ف ع�ن قيم�ة ھ�ذه ا�س�تعارة ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الىوكذلك نلحظ ان الزمخشري قد كش�

  )4())...بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه((

م��ن عادتن��ا وموج��ب حكمتن��ا حاننا ان نتخ��ذ اللھ��و واللع��ب، ب��ل س��ب: أن��ه ق��الك...((: اذ ق��ال

واس��تعار ل��ذلك الق��ذف . واس��تغنائنا ع��ن القب��يح ا ن نغل��ب اللع��ب بالج��د، ون��دحض الباط��ل ب��الحق

، تصويرا �بطاله واھداره ومحقه، فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مث#، قذف به عل�ى والدمغ

  )5())جرم رخو اجوف فدمغه

اذن فان استعارة القذف والدمغ للح�ق عل�ى الباط�ل ھ�و �رادة تص�وير ق�وة الح�ق الدامغ�ة 

  .. ومحقه الباطل وبالمقابل ابطال

لتمثيلية ھو المبالغة في تعي�ين المعن�ى من التصوير باستعمال ا�ستعارة اوقد يكون القصد 

	 ��ـ/ 	>َ��;ِ �ََ']ُـ�.�   ((: وتعريفه وقد كشف الزمخشري عن ذلك في تفسيره لقوله تعالى(��%�+ �N!ََ�َ�
ُ�ْ�	 ?�3�9َ� �1�[�َ� (���s�:َ<	 ?�3�9َ� َK ���@�ِ^�َ ���ِ: �.�(9�3�%�+ Z.	َ
T �َ� ���ِ: �.�ُ!���9�+ Zb�ُ!ُ, �N(��َِ�(�`s�	 /�� /�'@�	 (b�ُ!(()6(  

الذي قد تعورف واعتقد ان العمى : أي فائدة في ذكر الصدور؟ قلت: فان قلت.. ((: اذ قال

واس��تعماله ف��ي القل��ب . عل��ى الحقيق��ة مكان��ه البص��ر، وھ��و ان تص��اب الحدق��ة بم��ا يطم��س نورھ��ا

الى القلوب حقيقة ونفيه ع�ن استعارة ومثل فلما اريد اثبات ما ھو خ#ف المعتقد من نسبة العمى 

ھ��و ا�بص��ار، احت��اج ھ��ذا التص��وير ال��ى زي��ادة تعي��ين وفض��ل تعري��ف، ليتق��رر ان مك��ان العم��ى 

                                                
 .149ا�عراف ،  )1(
 .7: 15الرازي ، التفسير الكبير  )2(
 .8-7: 15ن .م: ظ )3(
 .18ا�نبياء ،  )4(
 .108: 3الزمخشري، الكشاف  )5(
 .46الحج،  )6(
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ال�ذي : ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي ب�ين فكي�ك، فقول�ك: القلوب � ا�بصار، كما تقول

م�ا : غي�ر وكأن�ك قل�ت بين فكيك ، تقرير لما ادعيته للسانه وتثبيت �ن مح�ل المض�اء ھ�و ھ�و �

  )1())نفيت المضاء عن السيف واثبته للسانك فلتة و� سھوا مني، ولكن تعمدت به اياه بعينه تعمدا

، وان ل�م يص�طلحوا عليھ�ا اذن فا�ستعارة التمثيلية كان�ت متحقق�ة مفھوم�ا ل�دى المفس�رين 

والغرض منھا ھو تصوير المعنى وتشكيله والمبالغة في ادائه وبحسب المراد من النص القرآني 

  .. المعجز

  : ا�ستعارة الترشيحية -3

  )2())التي قرنت بما ي#ئم المستعار منه((: وھي عند الب#غيين

  )3())ان يراعى جانب المستعار ويولي ما يستدعيه، ويضم اليه ما يقتضيه((أو 

ق��د س��بق الب#غي��ين والمفس��رين ف��ي ادراك  )ھ��ـ538-( الزمخش��ري ف��إنلمفس��رون ام��ا ا

عند تفسيره Oيات الق�رآن الك�ريم والت�ي  )المرشحالمجاز (مفھومھا وا�ص#ح عليھا اذ اسماھا بـ

اولئك ال�ذين اش�تروا الض�#لة بالھ�دى فم�ا ((: تحمل في طياتھا تلك ا�ستعارة كما في قوله تعالى

  )4())ما كانوا مھتدينربحت تجارتھم و

اختيارھا علي�ه واس�تبدالھا ب�ه، عل�ى : ومعنى اشتراء الض#لة بالھدى((: اذ قال في تفسيره

ھ�ب ان ش�راء الض�#لة : ف�ان قل�ت .. سبيل ا�ستعارة، �ن ا�شتراء فيه اعط�اء ب�دل وأخ�ذ آخ�ر

؟ اك�ان ثم�ة مبايع�ة  ..؟ فما معنى ذكر الربح وا لتج�ارة...بالھدى وقع مجازا فما معنى ا�ستبدال

ھذا من الص�نعة  البديع�ة الت�ي تبل�غ بالمج�از ال�ذروة العلي�ا، وھ�و ان تس�اق : قلت ؟..على الحقيقة

كثر اوقن لم تر ك#ما احسن منه ديباجة كلمة مساق المجاز ثم تقفى باشكال لھا وأخوات اذا ت#ح

وان . كأن اذن�ي قلب�ه خط�#: وذلك نحو قول العرب في البليد )المجاز المرشح(ماء ورونقا، وھو

                                                
 . 164: 3ري، الكشاف الزمخش )1(
  .153: 1احمد مطلوب، معجم مصطلحات الب#غية  )2(
 .92الرازي ، نھاية ا�يجاز  )3(
 .16البقرة ،  )4(
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ب�ب#دة الحم�ار  اذن�ين تش�بيھا جعلوه كالحمار، ثم رشحوا ذلك دوما لتحقيق ال�ب#دة ، ف�ادعوا لقلب�ه

  )1())مشاھدة معاينة

ف��ى باش��كال لھ��ا قان تس��اق كلم��ة مس��اق المج��از ث��م ت(: يعن��ي هعن��د المرش��حاذن فالمج��از 

  )2()..اكثر ماء ورونقاواخوات اذا ت#حقن لم ترك ك#ما احسن منه ديباجة و

نلحظ مدى التقارب بين تعريفه وتعريف الب#غيين وھو م#ئمة المستعار منه لما يوافقه اذ 

  ...ويوليه من الكلمات

م�ثلھم كمث�ل ((: ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى ه ايضاوكذلك نلحظ ھذا النوع من ا�ستعارة عند

  )3())م وتركھم في ظلمات � يبصرونالذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذھب V بنورھ

كي��ف ص��ح ف��ي الن��ار المجازي��ة ان توص��ف باض��اءة م��ا ح��ول : ف��ان قل��ت.. ((: اذ ق��ال

  )4())فاحسن تدبره المرشحھو خارج على طريقة المجاز : المستوقد؟ قلت


ْ((: وكذلك تفسيره لقوله تعالى	� 	�ُ,��َ&َ� َK� ��9 �3�6 �D@!�	 ِ>�m�$ِ: 	�(3�sَ'�"	�     ْ
ِ� �Nُ[� ـ!َ�" �Dـ@!�8ُـ�)	 ���3�9ـَ* 	
��Nُ'�Gُ8 "�َ!ـ? �Cـ&َ� A)&ْـ��q= ��ـ�1 	     �ً�	���hِ� �D�'�3�9�Gِ: �Nُ'�$�m�]َE�َ �Nُ[ِ:�ُ!ُ, �1� �: �p@�َE�َ �W	���"َ� �Nُ'�Gُ8    ـ����G�� �Nُ8َ7َـ�ْ�َE�َ ِـ���G�

���َ �Nُ[@!�9َ� �D����+T �Nُ[َ� (D@!�	 (10 �m(+ �-��َ7َ8�.(�'َ(()5(  

ان يك���ون الحب���ل اس���تعارة لعھ���ده وا�عتص���ام لوثوق���ه بالعھ���د، او ترش���يحا ... ((: اذ ق���ال

  )6())�ستعارة الحبل بما يناسبه

لح طومناسبة ما ي#ئم المستعار امر قد اقره الزمخشري قبل غي�ره م�ن الب#غي�ين بم�ا اص�

  ...عليه با�ستعارة الترشيحية

  . ا�ستعارة التھكمية -5

                                                
ولم  72: 2، التفسير الكبير : وقد نقله الرازي بالنص ولم ينسبه ظ 108 -107: 1الزمخشري، الكشاف  )1(

فخر : ب#غة الرازي  والرأي يعود للزمخشري ظ ماھر مھدي ھ#ل سبب ھذا النقل وھو يبحث عن.يذكر د
 .204الدين الرازي ب#غيا

 .108: 1الزمخشري، الكشاف  )2(
 .17البقرة ،  )3(
 .111: 1الزمخشري، الكشاف  )4(
 .103آل عمران ،  )5(
 .423: 1الزمخشري ، الكشاف  )6(
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  )1())استعمال ا�لفاظ الدالة على المدح ونقائضھا في الذم وا�ھانة(: (عند الب#غيين وھي

فطن المفسرون الى ھذه الظاھرة البيانية مفھوما واصط#حا قبل غيرھم من الب#غيين  وقد

�!@ـ    ((: لقوله تع�الى )ھـ548 -( الطبرسيتفسير  أننلحظ  حيث	 �Jـ��+vِ: �.�@ـ�7+�1 +�]ْ&ُـ�)	 �.ِ�   �X0 ِـm�G��ْ'ُ!ُـ�.� 	�+� �D
ٍN ��َ� ٍb	َ7�9ِ: �N(���0j�mَ� ِw��G�	 �1�� ���%��ْ��ِ: �.(�(�ْE�+ �1+�7@�	 �.�ُ!ُ'ْ��+� �#�A ِ�� َnِ:(()2(  

اخبرھم بان لھم الع�ذاب ا�ل�يم وانم�ا ق�ال يبش�رھم عل�ى : أي ((: يحمل ھذا المفھوم اذ قال

ارة تك��ون ف��ي الخي��ر دون الش��ر �ن ذل��ك لھ��م مك��ان البش��ارة طري��ق ا�تب��اع وا�س��تعارة والبش��

الوج��ه تتغي��ر بالس��رور ف��ي الخي��ر، وب��الغم ف��ي للم��ؤمنين و�نھ��ا م��أخوذة م��ن البش��رة، وبش��رة 

  )3())...الشر

ف�أخبرھم عل�ى س�بيل ال�تھكم : أي((: بقول�هس�بيل ھ�ذه ا�س�تعارة  )ھـ606-(ويحدد الرازي

. يكنزونھما ليتوسلوا بھا ال�ى تحص�يل الف�رج ي�وم الحاج�ة �ن الذين يكنزون الذھب والفضة انما

فقيل ھذا ھو الفرج، كما يقال تحيتھم ليس ا� الضرب واكرامھم ليس ا� الشتم، وايضا فالبش�ارة 

ع�ن الخي�ر ال�ذي ي�ؤثر ف�ي القل�ب، فيتغي�ر بس�ببه ل�ون بش�رة الوج�ه، وھ�ذا يتن�اول م�ا اذا تغي��رت 

  )4())البشرة بسبب الفرح او بسبب الغم

م�ذكور : فان قيل كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ قلن�ا((: قائ# -في موضع آخر  -ويعلق 

  )5())....على سبيل التھكم

ھ�ذا ((: لrي�ة المتقدم�ة فيق�ول ثم يكشف عن ا�س�تعمال الحقيق�ي للف�ظ البش�ارة ف�ي تفس�يره

سنين بالنعيم، والك#م محمول على ا�ستعارة، وھو ان انذار ھؤ�ء بالعذاب قائم مقام بشرى المح

  )7(....)))6())وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات((: في حقيقة البشارة تقدم في قوله تعالى

                                                
 .158: 1احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب#غية  )1(
 .21آل عمران ،  )2(
 .204: 2الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن  )3(
 .48 -47: 16الرازي، التفسير الكبير  )4(
 .161: 20ن .م )5(
��)dِ��O�َ =J��G�6 �N ���1 َ�$�'���� 	>َْ�����) 8ُ!@��3 �){ِ,ُ(( 25البقرة ،  )6(َ �.َ� �J��$����s�	 	�ُ!�3�"� 	�(G��T �1+�7@�	 ��0j�:��� 	� ُ>�mَ, �1�� ��Gْ,ِ}(� d�7@�	 	َ7�� 	�ُ��,َ �ً,ْ}ِ� =q���3َ~ �1�� ����G

�.(�����h ��� �� �N(�� Zq����Bَ(� Z4	�ْ}َ� ��� �� �N(��َ� ���ِ:��j'َ(� �Dِ: 	�ُ�ُ�� ُ>�mَ,(( 

 .215: 7الرازي ، التفسير الكبير  )7(
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اذن فان استعمال الفاظ المدح في معرض الذم مما يحقق مفھ�وم ا�س�تعارة التھكمي�ة وھ�و 

الس�رور ف�ي قل�وب فالبشارة  لفظ يس�تعمل ف�ي الم�دح �دخ�ال الف�رح و -قب# -ما اقره المفسرون 

المؤمنين او من يراد لھم البشرى ا� انه استعمل في الذم كالوعد بالعذاب ا�ل�يم وذل�ك للني�ل م�ن 

  ... الكافرين او من يراد بھم تحقيق العذاب نكاية بھم واھانة لھم

وق�د ق�ال V .. ((: الى مثل ھذا الفن في القرآن الكريم اذ ق�ال )ھـ207 -(وقد اشار الفراء 

  )1())والبشارة انما تكون في الخير، فقد قيل ذلك في الشر ))فبشرھم بعذاب اليم((: رك وتعالىتبا

ا� ان نظرة المفسرين كانت اكثر دق�ة وتحدي�دا لمص�طلح ا�س�تعارة التھكمي�ة ومفھومھ�ا، 

��َ']ُـ�.� ���3ـ�1    َ�ـ�ْ� ���0O�Gُ� �c ـ-� :�mِـ����-�   ((: لقول�ه تع�الى )ھ�ـ606-(كما �حظنا ون#ح�ظ ف�ي تفس�ير ال�رازي
�.�ُ!���َnَ� ��G����+T �1�" ِw��G�	 �1�� 	���_َ8 �.ِ�� ً*�+T �-َ&ْ!�h(()2(  

فبش��رھم (: ان ھ��ذا وع��د ل��ه بالنج��اة عل��ى س��بيل ال��تھكم، كم��ا ف��ي قول��ه تع��الى.. ((: اذ ق��ال

الك�#م  كأنه قيل له ننجيك لكن ھذه النجاة  انما تحصل لب�دنك � لروح�ك، ومث�ل ھ�ذا )بعذاب اليم

نعتقك ولكن بعد الموت، ونخلصك من السجن ولكن بعد : قد يذكر على سبيل ا�ستھزاء كما يقال

  )3())ان تموت

في حين نجد ان من الب#غيين من نظر الى ھذا ا�سلوب وعده من المج�از المرس�ل عل�ى 

  )4(.اعتبار ما كان

ت��دل عل��ى عم��ق ادراكھ��م الب#غ��ي و لھ��ذا الف��نا� ان نظ��رة المفس��رين كان��ت اكث��ر تحدي��دا 

  ... للظاھرة البيانية التي احتواھا النص القرآني المعجز

  : ا�ستعارة التخييلية-6

 ت�ردفتق�در ف�ي ال�وھم ث�م  خيالي�ةان يستعار لف�ظ دال عل�ى حقيق�ة ((: وھي عند الب#غيين

  )5())بذكر المستعار له ايضاحا لھا وتعريفا لحالھا

                                                
 .239: 1الفراء ، معاني القرآن  )1(
 .92يونس،  )2(
 .157 -156: 17زي ، التفسير الكبير الرا )3(
 . من البحث )  (، ظ صفحة45 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب#غيا : ظ )4(
 .151: 1احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب#غية  )5(
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قب��ل الب#غي��ين  -مفھومھ��ا واص��طلح عليھ��ا  )ھ��ـ606-(ام��ا المفس��رون فق��د ادرك ال��رازي

�ـl�{7 ��ـ�1 	����3�Aـ*� �,ُـ<ْ �� 0b	���3�A�)�3ـ� �3َ8ـ�        ((: وذلك عندما فسر قوله تعالى -المتأخرين	 �zـ��G�6 ��3(��َ �F�&�h	�
	���n�] /���� �:��(()1(  

... في�ه وجھ�ان: ن�اكيف اضاف الجن�اح ال�ى ال�ذل وال�ذل � جن�اح ل�ه؟ قل: فان قيل((: بقوله

ان مدار ا�ستعارة على الخيا�ت فھھن�ا تخي�ل لل�ذل جناح�ا واثب�ت ل�ذلك الجن�اح ض�عفا : والثاني 

  : تكمي# �مر ھذه ا�ستعارة، كما قال لبيد

  )2(اصبحت بيد الشمال زمامھا إذ

  )3())..فأثبت للشمال يدا ووضع زمامھا في يد الشمال فكذا ھھنا

  )4())والمقصود منه المبالغة في التواضع((: بقوله�ستعارة ثم يبين القصد من ھذه ا

ف��ي تفس��يره لrي��ة ذاتھ��ا ال��ى ھ��ذا الن��وع م��ن ا�س��تعارة  )ھ��ـ538-(وق��د اش��ار الزمخش��ري 

ان : والث�اني.. وجھ�ان هفي�: ؟ قل�ت)جن�اح ال�ذل(م�ا معن�ى قول�ه : فان قلت((: والقصد منھا اذ قال

، مبالغ��ة ف��ي الت��ذلل زمام��اي��د للش��مال ي��دا، وللق��وة تجع��ل لذل��ه لھم��ا جناح��ا خفيض��ا، كم��ا جع��ل لب

  )5())والتواضع لھما

اش�ار ا ل�ى د�ل�ة  )ھ�ـ538-(و� شك ان ھن�اك تقارب�ا ف�ي د�ل�ة الق�ولين اذ ان الزمخش�ري
ليس ذلك فحسب .. اصطلح عليھا)ھـ606-(ا�ستعارة التخييلية وتبيان القصد منھا ا� ان الرازي 

ات V ق���د اتخ���ذت مفھ���وم ا�س���تعارة التخيلي���ة كم���ا ف���ي تفس���ير ب���ل نلح���ظ ان آي���ات التش���بيه ب���ذ

���ـ�      ((لقوله تعالى  )ھـ538-(الزمخشري �J	��ـD) ��ـ� ��ـ/ 	�%�ـ��3َ Zc��َ� َK� ٌ*�G�I (Uُ7(hْE�َ َK (c�̀ َ�ْ�	 /̀�$�ْ	 ��(� @Kِ� �Dَ�ِ� َK (D@!�	
ِ� (U���G�" (Rَ&�j�+ d�7@�	 	َ
 �1�� ِ;��َ<	 /��� �W��C ��3ِ: @Kِ� �D�3ْ!�" �1�� =W�/�jِ: �.�ُB �$(+ َK� �N(�َ&ْ!�h ���� �Nِ�+���+َ� �1� �: ��� (N!َ�9�+ �D��ْ
ِ^ِ: @K  �Rـ�I

(N ���9ْ�	 ̀/�!�9ْ�	 ��(�� ��3(�ُ�ْ&�A (U(��ُL�+ َK� �;��َ<	� �J	���3�%�	 (D̀ �I��ُ8(()6(  

ض��ق ع��ن الس��موات وا�رض لبس��طته وس��عته، وم��ا ھ��و ا� ان كرس��يه ل��م ي.. ((: اذ ق��ال

�!@ـ�A �Dـ#� َ,ـ����Uِ      ((: تصوير لعظمته وتخييل فقط، و� كرسي ثم�ة و� قع�ود، و� قاع�د، كقول�ه	 	��ـ� َ,ـ���)
                                                

 .24ا�سراء ،  )1(
 .176ديوانه : وقره ظوزعت وغداة ريح قد : بيت للبيد وصدره زعج )2(
 .191: 20الكبير  الرازي ، التفسير )3(
 .، الصفحة نفسھان .م )4(
 .616-615: 2الزمخشري، الكشاف  )5(
 .255البقرة ،  )6(
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     �َ� (Dَ���$�mـ(I �Dـ�G �3� ِ: ZJـ��+ِ�Bْ�� (J	��%�ـ�3	��� ����ـ*� �ْ	 �c���+ (Dُ'َH�mَ, ��9 �3�6 (;��َ<	�م�ن غي�ر تص�ور  قبض�ة  )1())�9ـ�َ�? "��3ـ� +)�jـ�8ُِ�.�   

  )2())وطي ويمين، وانما ھو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي

�%�ـ2)         ((: وكذلك تفسيره لقوله تعالىََ� �Nِ�ـ? �َ�&ُ%�ـ!َ�" �N(�����ـ�Cَ�� �N(�َ'0�ُ+�ـ
 �N��ِ)ـ���ـ�1 �ُ�� �c��T /ـ�G�: �1�� �-̀:�� َ7�hَ� ْ
ِ��

,َ �Nُ[0:��ِ:�X�!���َe 	َ7�� �1�" ��Gُ8 �@�ِ� �*���� ��ْ�	 �c���+ 	�ُ��ُ�َ� �.َ� ��َ��ِ��C ?!َ�: 	�ُ��(()3(  

من باب التمثيل والتخييل؛ ومعنى ذلك انه  )الست بربكم قالوا بلى شھدنا(وقوله ((: اذ قال 

ھ��ا ف��يھم نص��ب لھ��م ا�دل��ة عل��ى ربوبيت��ه ووحدانيت��ه، وش��ھدت بھ��ا عق��ولھم وبص��ائرھم الت��ي ركب

الس��ت (: وجعلھ��ا ممي��زة ب��ين الض��#لة والھ��دى، فكأن��ه اش��ھدھم عل��ى انفس��ھم وق��ررھم وق��ال لھ��م

  )4())...بلى انت ربنا ، شھدنا على انفسنا واقررنا بوحدانيتك: وكأنھم قالوا )بربكم؟

ان اOي�ات الدال�ة  :الب#غي�ون ف�ي ق�ولھم اوتفسيرات المفسرين Oيات التشبيه ق�د اتك�أ عليھ�

  )5(.لتشبيه ھي امثلة على ا�ستعارة التخييليةعلى ا

                                                
 .67الزمر ،  )1(
 .328: 1الزمخشري، الكشاف  )2(
 .172ا�عراف ،  )3(
 .508: 4، 280: 4: وامثلة أخرى ظ166: 2الزمخشري ، الكشاف  )4(
 .152: 1ية احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب#غ: ظ )5(
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  أوجه ا�ستعارة عند المفسرين 

اذا كان الب#غي�ون ق�د قس�موا اوج�ه الش�به ا�س�تعاري بحس�ب اغلبي�ة ورودھ�ا ف�ي الق�رآن 

  : الى ا�وجه التالية الكريم والنصوص ا�دبية

  . اخذ الشبه من الشيء المحسوس الى المعقول  -1

  .الشيء المحسوس الى المحسوس ا� ان الشبه مع ذلك عقلياخذ الشبه من  -2

  )1(ذ الشبه من المعقول الى المعقولخا -3

فان المفسرين قد فطنوا الى ھذه ا�وجه في ثنايا تفسيرھم Oيات القرآن الكريم على النح�و 

  : اOتي

  . استعارة المحسوس للمعقول: الوجه ا=ول

��0+1ِ ,َ�� ((: في تفسيرھم لقوله تعالىوقد صرح به المفسرون واصطلحوا عليه 	 /�� �U	��ْ8ِ� َK
َ�~ْ(�ْ�	 �q���(9ْ��ِ: �-�%�3َ'�I	 ��َ�َ� �D@!��ِ: �1���S(+� �J�ُe�@B��ِ: ��ُ&ْ[�+ �1�3َ� 0/َn�	 �1�� (��C�̀�	 �1� �mَ�ZN �!�" ZR �3�I (D@!�	� ����َ �c��s�&�	 َK ?(()2(  

ف��العروة ال��وثقى  )فق��د استمس��ك ب��العروة ال��وثقى(وقول��ه ((: )ھ��ـ460 -(اذ ق��ال الطوس��ي 

ا�يمان باs، وجرى ذلك مجرى المثل الحسن البيان باخراج ما � يقع به ا�حس�اس ال�ى م�ا يق�ع 

تمثي��ل للمعل��وم ب��النظر، وا�س��تد�ل ((ان ھ��ذه اOي��ة   )ھ��ـ538 -(وي��رى الزمخش��ري  )3())..ب��ه

  )4())السامع كأنه ينظر اليه بعينه، فيحكم اعتقاده، والتيقن بهبالمشاھد المحسوس، حتى يتصوره 

ب��اب اس��تعارة المحس��وس ((اذ ع��د ھ�ذه اOي��ة م��ن  )ھ��ـ606 -(د اص��طلح علي��ه ال��رازي وق�

للمعقول، �ن من اراد امساك شيء يتعلق بعروت�ه، فك�ذا ھھن�ا م�ن اراد امس�اك ھ�ذا ال�دين تعل�ق 

                                                
  محم����د حس����ين الص����غير، اص����ول البي����ان: ، ظ67 -61الجرج����اني ، عب����د الق����اھر ، اس����رار الب#غ����ة : ظ )1(
 .97العربي  
 .256البقرة ،  )2(
 .127: 2مجمع البيان : وھو قول الطبرسي ذاته ظ 313: 2الطوسي، التبيان  )3(
 .331: 1الزمخشري ، الكشاف  )4(
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�س�#م اق�وى ال�د�ئل واوض�حھا، � ج�رم وص�فھا بانھ�ا بالد�ئل الدالة عليه، ولما كان�ت د�ئ�ل ا

  )1()العروة الوثقى

الذي لم يصرح بھذا الوج�ه ا�س�تعاري ا� انن�ا يمك�ن ان نلمح�ه  )ھـ310 -(الطبري  وكذا
والعروة في ھذا المكان مثل ل#يمان الذي اعتصم به المؤمن فشبھه في ((: في ثنايا تفسيره اذ قال
ل�يس ذل�ك  )2())...لتمس�ك بع�روة الش�يء ال�ذي ل�يس ل�ه ع�روة يتمس�ك بھ�اتعلقه به وتمس�كه ب�ه با

�!@ـD) ��ـَ_�Q    ((: فحسب بل انھم ادركوا ھذا الوجه ا�ستعاري ايض�ا ف�ي تفس�يرھم لقول�ه تع�الى	 �bَـ��u�
ِ: �J��َ&َ[�َ ٍ.�َ[�� l>ُ8 �1�� 	��َe�� ���ُ,ْ}ِ� ��� ��ْE�+ ً*�G�L�3ْB(� ً*�G��T �2�َ�َ8 ً*�+��,َ     �g5َـ���ْ	��O)ـ�|ِ ْ	 �wـ��m�� (Dـ@!�	 ���,َ	َ
َE�َ �D@!�	 ِN(9ْ�َE

�.�(9�G�s�+ 	�ُ��َ8 ��3ِ:(()3(  

ف�اذاق V اھ�ل ھ�ذه القري�ة لب�اس  ((: اذ ق�ال )ھت310-(وھو ما نلمحه في تفسير الطبري

نزل�ة ذل�ك لمخالطت�ه اجس�امھم بم هالجوع وذلك جوع خ�الط أذاه اجس�امھم، فجع�ل V تع�الى ذك�ر

انم�ا س�ماه .. ((: ق�ائ# )لب�اس الج�وع(قوله تعالى  )ھـ460 -(ويعلل الطوسي  )4())...اللباس لھا 

  . لباس الجوع، �نه يظھر عليھم من الھزال وشحوب اللون وسوء الحال ما ھو كاللباس

ذق، : انم�ا يق�ال لص�احب الش�دة. وقيل انھم شملھم الجوع والخوف كما شمل اللب�اس الب�دن

  )5())...ده وجدان الذائق في تفقده له، ونه يتجدد عليه ادراكه كما يتجدد على الذائق�نه يج

: ا�ذاق�ة: ف�ان قل�ت((: ق�د فص�ل الق�ول فيھ�ا اذ ق�ال )ھ�ـ538 -(في حين نج�د الزمخش�ري 

واللباس استعارتان، فما وجه ص�حتھما؟ وا�ذاق�ة المس�تعارة موقع�ة عل�ى اللب�اس المس�تعار، فم�ا 

اما ا�ذاقة فقد جرت عندھم مج�رى الحقيق�ة لش�يوعھا ف�ي الب#ي�ا : ھا عليه؟ قلتحة ايقاعصوجه 

شبه ما ي�درك : ذاق ف#ن البؤس والضر، واذاقة العذاب: والشدائد وما يمس الناس منھا، فيقولون

  . به �شتماله على ال#بس ما غشي ا�نسان والتبس به من بعض الحوادث

ع والخ�وف، فtن�ه لم�ا وق�ع عب�ارة عم�ا يغش�ى منھم�ا ما ايق�اع ا�ذاق�ة عل�ى لب�اس الج�وأو

ما غشيھم من الجوع والخوف، ولھم في نح�و ھ�ذا طريق�ان � ب�د م�ن  هفاذاق: وي#بس، فكأنه قيل

ان ينظ�روا في�ه ال�ى المس�تعار ل�ه، : ا�حاطة بھما، فان ا�ستنكار � يقع ا� لمن فقدھما، اح�دھما

  : قول كثير هونحو. كما نظر اليه ھھنا

                                                
 .16: 7الرازي، التفسير الكبير،  )1(
 .26: 3الطبري، جامع البيان  )2(
 .112النحل، )3(
 .222: 14الطبري، جامع البيان  )4(
 .433: 6الطوسي، التبيان  )5(
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  )1(غلقت لضحكته رقاب المال    مر الرداء اذا تبسم ضاحكاغ

  . استعارة الرداء للمعروف، �نه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه

ووصفه بالغمر الذي ھو وصف المعروف والن�وال، � ص�فة ال�رداء، نظ�ر ال�ى المس�تعار 

  : ان ينظروا فيه الى المستعار، كقوله: والثاني . له

  بن بكر  ورويدك يا أخا عمر    دائي عبد عمرو ينازعني ر

  ودونك فاعتجر منه بشطر     لي الشطر الذي ملكت يميني 

فاعتجر منه بشطر فنظر الى المستعار في لفظ ا�عتج�ار، ول�و : اراد بردائه سيفه، ثم قال

بس�م فكساھم لباس الجوع والخوف، ولقال كثير، ضافي ال�رداء اذا ت: نظر اليه فيما نحن فيه لقيل

  )2())ضاحكا

وقد اطلق الب#غيون على الن�وع اول ال�ذي ذك�ره الزمخش�ري ف�ي تفس�يره المتق�دم وھ�و  

  )3(النظر الى المستعار له با�ستعارة التجريدية او المجردة

اذاقھ�ا V : وقول�ه ((: عل�ى اس�تعارة ھ�ذه اOي�ة اذ ق�ال )ھت458-(وقد اصطلح الطبرسي 

  )4())..الفرس وذقه أي اختبره اركب ھذا: استعارة تقول العرب

وسمى اثر الجوع والخوف لباسا �ن اثر الجوع والھزال يظھر على ا�نسان .. ((: ثم قال

  )5())..كما يظھر اللباس، وقيل �نھم شملھم الجوع والخوف كما يشمل اللباس البدن

لتق�دير ان ان ا((: فانه يصرح بالوج�ه ا�س�تعاري لھ�ذه اOي�ة اذ ق�ال )ھـ606-(اما الرازي

V عرفھا لباس الج�وع والخ�وف ا� ان�ه تع�الى عب�ر ع�ن التعري�ف بلف�ظ ا�ذاق�ة، واص�ل ال�ذوق 

وھو ا�ختبار نقول ناظر ف#ن�اً، وذق م�ا عن�ده، ق�ال  بالفم، ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف

  : الشاعر

                                                
 .166كثير، ديوانه  )1(
 . وقد ورد البيتان دون عزو 597 -596: 2الزمخشري، الكشاف  )2(
 .150: 1احمد مطلوب ، معجم المصطلحات الب#غية : ظ )3(
 .128: 5سي، مجمع البيان في تفسير القرآن الطبر )4(
 .164: 6ن .م )5(
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  وسيق الينا عذبھا وعذابھا    ومن يذق الدنيا فاني طعمتھا 

البدن، وتغي�ر  نھكةلخوف ھو ما ظھر عليھم من الظمور وشحوب اللون ولباس الجوع وا

تعرف�ت س�وء اث�ر الخ�وف والج�وع عل�ى ف�#ن ك�ذلك يج�وز ان  :الحال وكسوف البال فكما تق�ول

ان ذل�ك الج�وع ك�ان ش�ديدا ك�ام# فص�ار : والثاني.. لباس الجوع والخوف على ف#نذقت : تقول

  )1())..كأنه احاط بھم من كل الجھات

تتحقق بالمقدار  ھاقد جاء متناسقا مع سياق اOية القرآنية، فاذا علمنا ان ا�ذاقة أجد ان لفظو

V فأذاقھا سبحانه القليل م�ن الج�وع والخ�وف القليل من المطعوم فان ھذه القرية قد كفرت بأنعم 

ؤية المفس�رين وقد كانت ر.. ومن ثم فان اھلھا لم يكن لديھم ادنى درجة من ا�يمان باs وبأنعمه

ع�ن تحققھ�ا ف�ي ولھذه اOية رؤية ب#غية فض# عن كونھا تفسيرية فقد كشفوا المراد م�ن ا�ذاق�ة 

حتوته ا�دراك الطعم ومن ثم استعارتھا للمعقو�ت من ا�شياء وھو ما  ا�شياءالمحسوسات من 

والمش�ارب، � ف�ي  ھذه استعارة �ن حقيقة الذوق انما تك�ون ف�ي المط�اعم((الرؤية الب#غية بأن 

وانما خرج ھذا الك#م مخرج الخبر ع�ن العق�اب الن�ازل بھ�م، وال�ب#ء الش�امل . الكساء والم#بس

لھم، وقد عرف في لسانھم ان يقولوا لمن عوقب على جريم�ة، أو اخ�ذ بجري�رة، ذق غ�ب فعل�ك، 

وھذه سمة   )2())...واجن ثمرة جھلك، وان كانت عقوبته ليست مما يحس بالطعم، ويدرك بالذوق

من سمات اعجاز النص القرآني فقد جاء على سنخ لغة العرب ا� انه اعجزھم عن ا�تيان بمثله 

  ... نظما واسلوبا

وقد جسد لفظ ا�ذاقة ھذا الوجه ا�ستعاري بد��ت متعددة على وفق السياق القرآني الذي 
 ااتخ��ذ م�ن ھ��ذالقرآن�ي ن الس��ياق ي��رتبط ب�الفم ا� امج�رداً  اً حس��ي أً مظھ�ر تع��دّ  ھ�اورد في�ه، ذل��ك ان

ا�دراك الحسي مجا� لربطه بما ھو عقلي يدرك بالعقل لتقريب المعنى أو �عط�اء المبالغ�ة ف�ي 
أدركوا ھذا المظھر الحسي، ونم ث�م انتقال�ه لم�ا ھ�و معن�وي  صفة الشيء لذلك نلحظ المفسرين قد

تدرك بالذوق بل بالعقل، وھو ما  عقلي كما في اذاقة الرحمة او العذاب او الموت، وھي امور �

���:�G0ـ�  ((: اقروه ايضا في تفسيرھم لقوله تعالى ?َ!�: 	�ُ��,َ 0#�$�ْ�ِ: 	َ7�� ��� َ�َ� ِ���G�	 ?َ!�" 	(�َ&َ8 �1+�7@�	 (;���9(+ �c���+�
�.(�ُ&ْ[َ� �Nُ'�Gُ8 ��3ِ: �b	َ7�9ْ�	 	�ُ,ُ7�َ َ��,َ(()3(   

                                                
 . ورد البيت دون عزو 129: 20الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .196الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن  )2(
 .35ا�نفال ،  )3(
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أي طعموا، ول�يس ب�ذوق بف�م، ولكن�ه ذوق ب�الحس، : ذوقوا . .((: )ھـ310(اذ قال الطبري

ف�ذوقوا الع�ذاب بم�ا كن�تم تجح�دون ان V مع�ذبكم ب�ه عل�ى : يق�ول لھ�م.ووجود طعم المه ب�القلوب

  )1())...)ص(وتوحيد ربك ورسالة نبيكم  جحودكم

م وأصل ذل�ك م�ن ذوق الطع�ام وھ�و يطعم�ه، ث�.. ((: بقولهثم يحدد ا�صل اللغوي ل#ذاقة 

  )2())استعمل ذلك في كل ما وصل الى الرجل من لذة وح#وة او مرارة ومكروه والم

: فان قيل((: تساءل قائ#ي )ھـ460-(ولما كان ھذا ھو ا�صل اللغوي ل#ذاقة نجد الطوسي

�ن احساس�ھم ف�ي ك�ل ح�ال كاحس�اس : م�ع ان�ه دائ�م �زم؟ قي�ل )3())ليذوقوا العذاب((: كيف قال

لوجدان من غير نقصان، �ن من اس�تمر عل�ى ا�ك�ل، � يج�د الطع�م، كم�ا يج�د الذائق في تجدد ا

  )4())الطعم من يذوقه

�َ�$�ـ�Gْeَ� (1 �ـ��I (Wـrُ'ْ[�G) ��ـ� َ,ـ��ُ�	        ((: يفسر قوله تعالى هكذلك نجد Zـ���َ� �Dـ@!�	 �.ِ� 	�ُ��,َ �1+�7@�	 َ���َ, (D@!�	 �R�3�I ��َ�َ�

 �W�� ِm�َْ<	 �N(�!َْ'َ,�ِ#+ِ��$�ْ	 �b	َ7�" 	�ُ,ُ
 ُ��ُ�َ�� �#�A ِ�� َnِ:(()5(  

يفي�د انك�م � تتخلص�ون م�ن ذل�ك كم�ا يق�ول  ))ذوقوا((: وقوله ... ((: بالرؤية ذاتھا اذ قال

ب��ين  )ھ��ـ538-( وق��د ق��رن الزمخش��ري )6())يعن��ي ان��ك لس��ت بن��اج من��ه. ذق ھ��ذا ال��ب#ء: القائ��ل

كم��ا اذق��تم  )ع��ذاب الحري��ق(ذوق��وا : ول لھ��م ي��وم القيام��ةب��أن نق��.. ((: ا�حس��اس وا�ذاق��ة اذ ق��ال

  )7())..حس، وذقأ: يقال للمنتقم منه. المسلمين الغصص

�@ـ�7+�1 8َ&َـ�)	 :�G����+vِـ� �Iـ���sُ� �gـ!� ��Nِ َ�ـ���	       ((: يفس�ر قول�ه تع�الى فان�ه )ھ�ـ606 -(ال�رازي  أم�ا	 �.ِ�
ُ!(6 �N(���G�ْ���: �N(�(��ُ!(6 �2�O�H�َ ��3@!ُ8��3 �[�A 	�o+ِo�" �.�َ8 �D@!�	 �.ِ� �b	َ7�9ْ�	 	�ُ,ُ7� �� ������ َe 	���(()8(  

                                                
 .286: 9الطبري، جامع البيان  )1(
 .257: 7ن .م )2(
�� �7ُ�ِ.� 	((: 56النساء ،  )3( ������ َe 	���ُ!(6 �N(���Gْ����: �N(�(��ُ!(6 �2�O�Hَ� ��3@!ُ8 	����َ �Nِ� �!�sُ� �g���I ��G����+vِ: 	(�َ&َ8 �1+�7@� 	�o+ِo�" �.�َ8 �D@!�	 �.ِ� �b	َ7�9�ْ	 	�ُ,

��3 �[�A((.  

 .232: 3الطوسي، التبيان  )4(
 .181آل عمران ،  )5(
 .354: 2مجمع البيان : ونجد مثل ھذا التفسير عند الطبرسي ظ 66: 3الطوسي، التبيان  )6(
 .475: 1الزمخشري، الكشاف  )7(
 .56النساء ،  )8(
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ف�#ن ذاق : ان�ه انم�ا يق�ال.. أي ليدوم لھم ذوقه و� ينقطع ))ليذوقوا العذاب((قوله ((:بقوله

منه، وV تعالى قد وصف انھم كانوا ف�ي اش�د الع�ذاب، فكي�ف يحس�ن  قلي#العذاب اذا ادرك شيئا 

المقصود من ذكر الذوق ا�خبار ب�ان احساس�ھم ب�ذلك : ن يذكر بعد انھم ذاقوا العذاب؟ والجوابا

العذاب في كل حال يكون كأحساس الذائق للمذوق، من حيث انه � يدخل في�ه نقص�ان و� زوال 

  )1())بسبب ذلك ا�حتراق

نزعناھ�ا من�ه ان�ه  ولئن اذقنا ا�نسان من�ا رحم�ة ث�م((: وكذلك اذاقة الرحمة في قوله تعالى

  )2())ليؤس كفور

 ))اذقن���ا ا�نس���ان من���ا رحم���ة((: تفس���ير الطوس���ي لھ���ا تعلي���ل قول���ه تع���الى ف���ي اذ نج���د

الحقيق�ة تن�اول الش�يء وسمى اح#ل اللذات با�نسان اذاقة تشبيھا ومجازا �ن الذوق ف�ي ((:بقوله

  )3(..))بالفم �دراك الطعم

طري��ق الب#غ��ة ف��ي قول��ه  عل��ىق��ة للرحم��ة اس��تعمال ا�ذا )ھ��ـ606-( وق��د حم��ل الطبرس��ي

��)ـ�N ��]ْـ�Z ��ـ/ �G����+Tـ� ,ُـ<ْ 	�!@ـ�Iَ� (Dـ��|)         ((: تعالىَ 	َ
ِ� �N(�'ْـ�%�� �W	��َu ���9�: �1�� ً*�3�A�� �w��G�	 ��Gْ,َ
َ� 	َ
ِ��   ��G!َـ(I(� �.ِ� 	ْـ��[��
�.(�ُ[�3َ� ��� �.�(mُ'ْ[�+(()4( .  

ماله طع�م يوج�د انم�ا يك�ون طعم�ه ب�الفم وانم�ا ق�ال اذقن�اھم  وحقيقة الذوق في.. ((: اذ قال

  . )5())الرحمة على طريق الب#غة لشدة ادراك الحاسة اياھا

ك#م ورد على سبيل المبالغة ، والمراد ((: ان ھذه اOية انما ھي )ھـ606-( ويرى الرازي

ط�رق الب#غ�ة، وان و� شك في ان ا�س�تعارة ھ�ي طري�ق م�ن  )6())...منه ايصال الرحمة اليھم

حقيقة الذوق فيما له طع�م ب�الفم، وم�ن ث�م ف�ان اذاق�ة الرحم�ة مم�ا ي�درك بص�ورة معنوي�ة أي بم�ا 

يبعثه ا�طمئنان النفسي والروحي  والذيظھر من ع#مات السرور  والبھجة على وجه ا�نسان ي

ام�ر معن�وي �  ھ�افي الفرد فتلك صورة ممكن ان تراھا على من تصيبه رحمة V سبحانه ا� ان

: يحصل بحاسة معينة، فالغاية اذن ھي ادراك طعم الرحمة اuلھية، وقد ابان ال�رازي ذل�ك بقول�ه

                                                
 .135: 10الرازي، التفسير الكيبر  )1(
 .9ھود،  )2(
 .184: 5مجمع البيان : وھو قول الطبرسي ذاته ظ 453: 5الطوسي، التبيان  )3(
 .21يونس ،  )4(
 .128: 5البيان الطبرسي، مجمع  )5(
 .66: 17الرازي، التفسير الكبير  )6(
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ان رحمة V تعالى � تذاق بالفم، وانما تذاق بالعقل، وذلك يدل على ان القول بوجود  واعلم.. ((

  )1())السعادات الروحانية حق


َ	 ��((: لذلك نراه يعد قوله تعالىِ��        	َ

َ	َ,�)ـ�G�� �Nـ�3�A�� (Dـ*ً �َِ� 	َ
ِ� �Nُـ~ �Dـ� َ�ِ� �Xِmـ �G(� �Nـ(��:�� 	���"�� \�ُu �w��G�	 ��

�.�ُ8ِ��j(+ �Nِ�0:��ِ: �N(��G�� Z#+ِ��َ(()2(  

في�ه لطيف�ة وذل�ك �ن ال�ذوق يق�ال ف�ي  ))اذاقھ�م((قول�ه تع�الى ((: من لطائف القول اذ ق�ال

ف�ي بيت�ه ف�ي النف�ي م�ا ذق�ت ق�ول ذق�ت، ويق�ال يكل م�أكو� كثي�را � من ا ]ان[القليل فان العرف 

طعاما نفيا للقليل ليلزم نفي الكثير با�ولى، ثم ان تلك الرحمة لما كان�ت حالي�ة منقطع�ة ول�م تك�ن 

ذوق�وا م�س ((ولھ�ذا ق�ال ف�ي الع�ذاب  )اذاقھ�م(: مستمرة في اOخرة اذ لھم في اOخرة ع�ذاب ق�ال

ن ع��ذاب V  )5())ذق ان��ك ان��ت العزي��ز الك��ريم((، )4())ن��تم تعلم��ونذوق��وا م��ا ك((، )3())س��قر

وكذلك الحال  )6())الواصل الى العبد بالنسبة الى الرحمة الواصلة الى عبيد آخرين في غاية القلة

الحال في مس�ألة اذاق�ة الم�وت الت�ي ب�رع الخط�اب القرآن�ي ف�ي تص�ويرھا وأج�اد المفس�رون ف�ي 

ك�ل نف��س ذائق�ة الم��وت وانم�ا توف��ون اج�وركم ي��وم ((: تع��الىالكش�ف ع�ن ب#غتھ��ا كم�ا ف��ي قول�ه 

  )7())القيامة

مج�از، ن الم�وت � ي�ذاق ف�ي  )ذائق�ة الم�وت(قول�ه ...((: ان )ھـ460-(اذ رأى الطوسي

ذاق الموت، وشرب بكأس المنون، �ن�ه بمنزل�ة م�ا : الحقيقة �ن ذلك مشھور في ك#مھم يقولون

ذوق وادراك الطعم ان ال�ذوق تقري�ب جس�م الم�ذوق ال�ى حاس�ة والفرق بين ال. يذاق بذوق شدائده

  )8())...الذوق ، وا�دراك للطعم ھو وجدانه، وان لم يكن ھناك احساس

                                                
 .ن، الصفحة نفسھا.م )1(
 .33الروم،  )2(
�َ��(( 48القمر،  )3(�I ���� 	�ُ,ُ
 �Nِ����(6( ?!َ�" ِ���G�	 /�� �.�(m�$�%(+ �c���+((. 

����1 �َ$��2(( 55العنكبوت،  )4( �Nِ��,���َ �1�� (b	َ7�9�ْ	 �N(���jْn�+ �c���+ �.�ُ!�3�9�َ �Nُ'�Gُ8 ��� 	�ُ,ُ
 ُ��ُ��+� �Nِ��!(6��َ�((. 

 .49الدخان،  )5(
 .121: 25الرازي، التفسير الكبير  )6(
 .185آل عمران ،  )7(
 .72- 71: 3الطوسي، التبيان  )8(
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، وم�ا  قد فرق بين الذوق وادراك الطعم، أي بين ما ھو حسي ي�درك بحاس�ة الف�م فانهاذن 

الى ما ھو عقلي وھو  )الذوق(حسي وھو ھو عقلي معنوي يدرك بالعقل فانتقل الوصف مما ھو 

  . كونه من مجاز الك#م علىفض# .. �رادة الطعم )الموت(

ك�ل نف�س ذائق�ة مق�دمات الم�وت وش�دائده (..(: ان معن�ى اOي�ة )ھـ458-(ويرى الطبرسي 

  )1())..وسكراته

: تفس�يره اذ ق�الجم�ع ب�ين رؤيت�ي الطوس�ي والطبرس�ي ف�ي  فانه ق�د )ھـ606-(أما الرازي

مكن اجراؤه على ظاھره �ن الموت ليس م�ن ج�نس المطع�وم حت�ى ي�ذاق، ب�ل الذوق ھھنا � ي((

 -ھھن�ا -الذوق ادراك خاص، فيجوز جعله مجازا عن اص�ل ا�دراك، وأم�ا الم�وت ف�المراد من�ه 

، �ن الم��وت قب��ل دخول��ه ف��ي الوج��ود يمتن��ع ادراك��ه، وح��ال وج��وده العظيم��ةمقدمات��ه م��ن اO�م 

: ويعل�ل اس�تعارة ال�ذوق لم�ا ھ�و معن�وي بقول�ه )2())ك ش�يئايصير الشخص ميتا، والمي�ت � ي�در

وھ��و ان ال��ذوق م��ن جمل��ة ا�دراك��ات ف��ان الم��ذوق اذا �ق��ى اللس��ان ي��درك ايض��ا حرارت��ه ...((

وبرودته وخشونته وم#سته، كما يدرك س�ائر اعض�ائه الحس�ية وي�درك ايض�ا طعم�ه و� يدرك�ه 

ى بحرارت�ه ومرارت�ه ان ك�ان الح�ار او ذار ت�أغير اللسان، فادراك اللس�ان ات�م، ف�اذا ت�أذى م�ن ن�

 )ذوق�وا(يره � يت�أذى بحرارت�ه ف�اذن ال�ذوق ادراك لمس�ي أت�م م�ن غي�ره ف�ي الملموس�ات فق�ال غ

ت��م ا�دراك��ات فيجتم��ع ف��ي الع��ذاب ش��دته واي#م��ه بط��ول مدت��ه أان ادراكھ��م بال��ذوق ال��ى اش��ارة 

ات�م م�ا يك�ون ف�ي ا�دراك فيحص�ل  ، ويكون المدرك له � عذر له يشغله وانم�ا ھ�و عل�ىودوامة

  )3())الم العظيم

وصورتھا الحسية استعارة لم�ا ھ�و عقل�ي  )ا�ذاقة(اذن فان اOيات المتقدمة قد اتخذت من 

حداث الصورة الواض�حة المعن�ى  ،كالعذاب والرحمة والموت وھي مما يدرك بالنفس او العقل

  .. فض# عن ارادة المبالغة في احداث ذلك المعنى

                                                
 .357: 2الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن  )1(
 .169: 22الرازي ، التفسير الكبير  )2(
 .71: 29 :ن.م )3(
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ومن الصور ا�ستعارية التي اش�تملت عل�ى اس�تعارة المحس�وس للمعق�ول بم�ا كش�ف عن�ه 

.� ��ـ ((: المفسرون قوله تعالى(��%ْ&(+� َ>�]�(+ �.َ� �Dِ: (D@!�	 ����َ� ��� �.�(9َBْ��+� �D�,�_َ �� ���9�: �1�� �D@!�	 �����" �.�ُHُ�G�+ �1+�7@�	 ِ;��َ<	 /

�َ5�ْ	 �N(� �-�Lَ��ُ��.(��I(()1(  

الفص�ل ب�ين الش�يئين .. ((: فھ�و يعن�يحس�ية ان القط�ع د�لت�ه  )ھ�ـ460-(اذ يرى الطوس�ي

قطع : يقال. ا�جسام ويستعمل في ا�عراض تشبيھا به في وا�صل ان يكون. احدھما من اOخر

لحس�ية والقصد نق�ل الد�ل�ة ا )امر V(فاستعمل القطع لما ھو معنوي وھو  )2())...الحبل والك#م

  ..الى ما ھو عقلي

ف�ان . الفس�خ وف�ك التركي�ب.. ((: ق�د رأى ان د�ل�ة ال�نقض ھ�ي )ھ�ـ538-(اما الزمخشري

من حيث تس�ميتھم العھ�د بالحب�ل عل�ى : من اين ساغ استعمال النقض في ابطال العھد؟ قلت: قلت

  )3())...سبيل ا�ستعارة، لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاھدين

ب��ل نق��ذف ب��الحق عل��ى الباط��ل فيدمغ��ه ف��اذا ھ��و ((: س��يرھم لقول��ه تع��الىوك��ذلك نلح��ظ تف

  )4())زاھق

ال�ى م�ا ھ�و عقل�ي اذ  )لل�دمغ(انتقال الد�ل�ة  الحس�ية  )ھـ310-(اذ نلمح في تفسير الطبري

 )فيدمغ�ه(ولكن ننزل الحق من عندنا، وھو كتاب V وتنزيل�ه عل�ى الكف�ر ب�ه واھل�ه، .. ((: يقول

يدمغ الرجل الرجل بان يشجه على رأسه شجة تبلغ الدماغ، واذا بلغ�ت الش�جة فيھلكه كما : يقول

  )5())ذلك من المشجوج لم يكن له بعدھا حياة

ان حجج الحق تبطل شبھات الباطل كم�ا ي�دمغ : الذي قال )ھـ460-(وكذلك رؤية الطوسي

   )6(.الرجل الرجل  فيشجه شجة تبلغ ام الدماغ � يحيا بعدھا

                                                
 .27البقرة ،  )1(
 .99 -98: 1مجمع البيان : وھو رأي الطبرسي ذاته ظ 122: 1الطوسي، التبيان  )2(
 .149 -148: 1الزمخشري، الكشاف  )3(
 .18ا�نبياء ،  )4(
 .15: 17الطبري، جامع البيان  )5(
 .210: 7الطوسي ، التبيان : ظ )6(
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قد اصطلح على ھ�ذا الوج�ه ا�س�تعاري واب�ان القص�د  )ھـ538-(خشريفي حين نجد الزم

واستعار ل�ذلك الق�ذف وال�دمغ، تص�ويرا �بطال�ه واھ�داره . وندحض الباطل بالحق((: منه اذ قال

  )1())...ومحقه فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مث#، قذف به على جرم رخو اجوف فدمغه

وان الح�ق والباط�ل ھم�ا ام�ور  حس�يةدمغ د�ل�ة ان د�ل�ة الق�ذف و ال� اذن مما � ش�ك في�ه

  .. معنوية تدرك بالعقل

��jـ ��Bَ.) َ�]َـ�.� ��ـ�1      ((: وكذلك تفسيرھم لقوله تعالى	 (D�9ـ�m�َْE�َ ـ����G�� ��!َ�%���َ ��G����+T (U��G� َ�T d�7@�	 َE�m�َ �Nِ�� َ!�" ُ>�ْ	�

�1+ِ�َnْ�	(()2(  

  )3())منھا خروج الشيء مما �بسهفخرج :أي((: )ھـ460-(اذ قال الطوسي 

: فيق�ولحقيقة السلخ ود�لته الحسية وانتقاله لما ھ�و معن�وي  )ھـ548-(يكشف الطبرسي و

أي فخ�رج م�ن العل�م بھ�ا )فانس�لخ منھ�ا(أي حججن�ا وبيناتن�ا  )آياتن�ا(خبر ال�ذي اعطين�اه : أي.. ((

  )4())..بالجھل كالشيء الذي ينسلخ من جلده

علمن��اه حج��ج التوحي��د، وفھمن��اه : يعن��ي  ((: ھ��ذه الد�ل��ة بقول��ه )ھ��ـ606-(ويؤك��د ال��رازي

خرج من محبة V ال�ى معص�يته، وم�ن رحم�ة V  أي )فانسلخ منھا(ادلته، حتى صار عالما بھا 

اذن فق�د  )5())خرج منھا، يقال لكل من فارق شيئا بالكلي�ة انس�لخ من�ه :الى سخطه، ومعنى انسلخ

ان الس�لخ ام�ر ( (بمعن�ى معن�وي حال�ة التج�رد الكلي�ة لم�ا ھ�و  وھي تص�ور )السلخ( لفظةجاءت 

  )6())..مادي، فاستعير ھنا المحسوس للتعبير عن المعقول بصورة شاخصة تنبض بالتعبير الحي

  )6())..الحي

  . استعارة المحسوس للمحسوس -2

                                                
 .148: 22التفسير الكبير : رازي ولم ينسبه ظوقد نقله ال 108: 3الزمخشري، الكشاف  )1(
 .175ا�عراف،  )2(
 .420: 8الطوسي، التبيان  )3(
 .303: 4الطبرسي، مجمع البيان  )4(
  .54: 15الرازي ، التفسير الكبير  )5(
 .201محمد حسين الصغير، الصورة الفنية في المثل القرآني  )6(
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أق�ل ت�وافرا ((وھو ان تكون الص�ورة ا�س�تعارية ص�ورة حس�ية، وتع�د نم�اذج ھ�ذا الوج�ه 

يكون السبب في ذلك ان ا�مر الحسي واضح عل�ى العم�وم فل�يس ل�ه ض�رورة ويرجح عندي ان 

  )1())ملحة ان يمنحه القرآن الكريم ما منح الشبه ا�ستعاري من الذھني الى الحسي

آي�ات الكت�اب ب�ه وقد فطن المفسرون الى ھذا الوجه من اوجه  الفن ا�ستعاري بما حفل�ت 

��h��َ �W��3�%'َ!َ�َ :ِـ�m�َ �Dـ�J) 	>َ��;ِ َ�ـ��h'َ!َ�َ :ِـ�D     �ِ�@��3 ��((: العزيز كما في قوله تعالى	 �1�� (U��G�ْ�o�َْ� =W��3َ8 �� �ْ`��	 �q�� �$�ْ	 ُ>_َ
��َ� �1َ�� �2�G�+@}	� ����َ(��hُ} (;��َ<	 �Jَ7�hَ� 	َ
ِ� ?@'�A (c��9ْ�َ<	� (w��G�	 ُ>ُ8ْE�+ ��3�� ِ;��َ<	 (J��m�َ�N(�@�َ� ���ُ!  �����ََ� ���� !َ�" �.(����,َ

�+ ٍc��َ��� �J��+�	 ُ>0sَ&ُ� �-��َ7َ8 ِ���َ<�ِ: �1ْnَ� �N�َ �.َEَ8 	�� �s�A �����G!ْ�9�O�َ 	������َ �َ� �Q� �َ ��َ(���َ��.(�@[َ&َ'(()2(  

ظھ�ر حس�نھا : يعن�ي((: ل�ه اذ ق�ال )ھ�ـ310-(اذ نلمح الصورة الحسية في تفس�ير الطب�ري 
  )3())...وتَزينت: يقول )وازينت(ھا وبھاؤ

ف�الزخرف (( :زخ�رف، والت�زيين فيق�وللالد�ل�ة الحس�ية ل )ھـ460-(ويصور لنا الطوسي 

  )4())...أصله تزينت )وأزينت(... حسن الوان كالزھر الذي يروق البصر، 

: ك�#م فص�يح((: بھذا الوجه ا�ستعاري اذ ع�د ھ�ذه اOي�ة )ھـ538-(ويصرح الزمخشري 

ا�رض آخ�ذة زخرفھ��ا عل�ى التمثي��ل ب�العروس، اذا اخ�ذت الثي��اب الف�اخرة م��ن ك�ل ل��ون،  جعل�ت

  )5())..فاكتستھا وتزينت بغيرھا من الوان الزين

كم�ال : الزخ�رف((: عن ا�صل اللغ�وي للزخ�رف اذ ق�ال )ھـ548-( وقد كشف الطبرسي

وبھجتھ��ا ب��أنواع  حس��نھا: أي((: ومعن��ى اOي��ة  )6())..زخرفت��ه أي حس��نته: حس��ن الش��يء ويق��ال

  )7())...تزينت في عين رائيھا: أي )وأزينت(الوان وأجناس النبات وغير ذلك 

وذل�ك �ن التزخ�رف v ((: ھذه ال�رؤى وص�اغھا بقول�هفقد جمع   )ھـ606-(الرازي أما 

عبارة عن كمال حسن الشيء، فجعلت ا�رض آخذة زخرفھ�ا عل�ى التش�بيه ب�العروس اذا البس�ت 

                                                
 .100 - 99بي محمد حسين الصغير، اصول البيان العر. د )1(
 .24يونس،  )2(
 .119: 11الطبري، جامع البيان  )3(
 .363: 5الطوسي، التبيان  )4(
 .325: 2الزمخشري، الكشاف  )5(
 .130: 5الطبرسي، مجمع البيان  )6(
 . ن، الصفحة نفسھا.م )7(
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م��ن ك��ل ل��ون، وتزين��ت بجمي��ع ا�ل��وان الممكن��ة ف��ي الزين��ة م��ن حم��رة وخض��رة الثي��اب الف��اخرة 

  ..بما يجسد مفھوم الصورة ا�ستعارية الحسية لديه )1())وصفرة وذھبية وبياض

وس رتجسد انتقال الد�لة نم التزخ�رف والت�زيين للع� رؤية المفسراذن فمما � شك فيه أن 

.. ملت عليه من طبيعة خضراء، ومروج حم�راءالى ا�رض لتصوير بھجتھا ونضارتھا بما اشت

فكما تتزين الغادة، وتتجلى الحسناء، تتزين ھذه ا�رض وتأخذ زخرفھ�ا ب�المعنى المش�ار الي�ه، ((

  )2())وك# الموضعين حسيان

اذن فھ��ذه رؤي��ة ب#غي��ة وق��ف عن��دھا المفس��رون �ظھ��ار ب#غ��ة ال��نص القرآن��ي وس��ماته 

  ...ا�عجازية

يك�اد ((: ف�ي ادراك الص�ورة الحس�ية لقول�ه تع�الى لمفس�رين الب#غي�ةوكذلك تتبدى مق�درة ا

  .)v(()3البرق يخطف ابصارھم كلما اضاء لھم مشوا فيه

ي�ذھب : يعن�ي ))يكاد البرق يخطف ابص�ارھم((: في تفسيرھا )ھـ310-( فقد قال الطبري 

في��رى ان��ه  )ھ��ـ460-(ام��ا الطوس��ي )4(..))بھ��ا ويس��تلبھا ويلتمعھ��ا م��ن ش��دة ض��يائه ون��ور ش��عاعه

جعل ضوء البرق، وش�دة ش�عاع ن�وره، كض�وء اق�رارھم بألس�نتھم ب�اs وبرس�وله وبم�ا ((: تعالى

: ع�ن مقص�د اOي�ة ق�ائ# )ھ�ـ538-(ويكش�ف الزمخش�ري  )5())..جاء من عند V، والي�وم اOخ�ر

 بشدته على اصحاب الصيب وم�ا ھ�م في�ه م�ن غاي�ة وھذا تمثيل لشدة ا� مر على المنافقين... ((

وم��ا ي��ذرون، اذا ص��ادفوا م��ن الب��رق خفق��ة، م��ع خ��وف ان يخط��ف  التحي��ر والجھ��ل بم��ا ي��أتون

ابصارھم، انتھزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة، فاذا خفى وفتر لمعانه بق�وا واقف�ين 

  )6())...متقيدين عن الحركة

                                                
 .73: 17الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .100محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي  )2(
 .20البقرة ،  )3(
 .182: 1الطبري، جامع البيان  )4(
 .97: 1الطوسي، التبيان  )5(
 .119-118: 1الزمخشري، الكشاف  )6(
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الحج�ج  الم�راد يك�اد م�ا ف�ي الق�رآن م�ن((: اذ ق�ال )ھ�ـ548-(وكذلك ھي رؤي�ة الطبرس�ي 

النيرة ويخطف قلوبھم من شدة ازعاجھا الى النظ�ر ف�ي ام�ور دي�نھم كم�ا ان الب�رق يك�اد يخط�ف 

  )1())..ابصار اولئك كلما اضاء لھم مشوا فيه �ھتدائھم الى الطريق بضوء البرق

اذ ق�ال  لھا تأملنا تأويل الب#غيين لد�لة اOية نجدھا تقترب كثيرا من تفسير المفسرين ولو

وھذه استعارة ، والمراد يكاد يذھب بابصارھم من ق�وة ايماض�ه ((: )ھـ406 -(الرضي  الشريف

وقد تمت ھذه ا�ستعارة بنق�ل د�ل�ة الخط�ف الحس�ية ال�ى ارادة ذھ�اب البص�ر  )2())وشدة التماعه

  ... من شدة البرق والتماعه وھما عناصر حسية

�!@ �ـ<ُ َ�%�ـَ!�) ���GـD)      ((: ع�الىتفس�يرھم لقول�ه ت تتجسد ھذه الصورة ا�ستعارية الحسية في	 �Nـ(���T+�ـ*ٌ َ
�.�(3�!ْ�(� �N(� 	َ
ِ^�َ ������G�	(()3(  

: لوق�اذ ي )ھ�ـ310-(ف�ي تفس�ير الطب�ري  اذ نلمح الد�لة الحسية �نس#خ الليل عن النھ�ار

  )4())...نسلخ عنه النھار، فنأتي بالظلمة ونذھب بالنھار: كأنه قيل.. ننزع عنه النھار...((

أي نخرج منه النھ�ار ((:ھذه الصورة الحسية لقوله تعالى، بقوله )ھـ460-(ويؤكد الطوسي

  )5())...خراج الحيوان من جلدهإفالسلخ اخراج الشيء من لباسه، ومنھا 

يجسد لنا ھذه الصورة الحسية مصطلحا على الظاھرة  )ھـ358-(في حين نجد الزمخشري

س�لخ الحي�ة : عنھ�ا وازال�ة، ومن�ه هاذا كش�ف: لخ جلد الش�اة س((: البيانية التي اشتملت عليھا فيقول

  )6())الليل وملقى ظله لخرشائھا، فاستعير �زالة الضوء ا و كشفه عن مكان

س�بحانه نس�لخ  لانم�ا ق�ا.. ((: فانه يعلل ھذه الصورة الحسية قائ# )ھـ548-(اما الطبرسي

نھار كالقشر و�ن النھ�ار ع�ارض فھ�و منه النھار �نه تعالى جعل الليل كالجسم لظلمته وجعل ال

  )7())..كالكسوة، والليل اصل فھو كالجسم

                                                
 .80: 2التفسير الكبير : وقد نقله الرازي ولم ينسبه ظ 83: 1الطبرسي،  مجمع البيان  )1(
 .184الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن  )2(
 . 37يس،  )3(
 .9: 23الطبري، جامع البيان  )4(
 .420: 8الطوسي، التبيان  )5(
 .18: 4الزمخشري، الكشاف  )6(
 .209: 8الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن  )7(
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م�ا معن�ى س�لخ النھ�ار (: عن معنى اOية والقصد منھ�ا اذ يق�ول )ھـ606-(ويكشف الرازي

من الليل؟ نقول معناه تمييزه منه يقال انسلخ النھار من الليل اذا اتى آخر النھار ودخل اول الليل 

نس�لخ من�ه (ف�ان قي�ل فاللي�ل ف�ي نفس�ه آي�ة فأي�ة حاج�ة ال�ى قول�ه .. انسلخ ھو منهوسلخه V منه ف

  )1()...؟ نقول الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه، ولھذا لم يجعل V الليل وحده)النھار

المس�تعار من�ه (ورؤية المفسرين ھ�ذه كان�ت مفتاح�ا لم�ا رآه الب#غي�ون فيم�ا بع�د وھ�ي ان 

د عن الشاة والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وھما حس�يان ، كشط الجلالذي ھو السلخ 

والجامع ما يعقل من ترتب امر على آخ�ر وحص�وله  عق�ب حص�وله كترت�ب ظھ�ور اللح�م عل�ى 

وقد وج�دت  )2())امر عقليالترتب الكشط وظھور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، و 

رة التي عدت م�ن ا�س�تعارة المكني�ة لم�ا فيھ�ا م�ن ان اكثر الصور ا�ستعارية حسية ھي ا�ستعا

  .. تجسيم وتشخيص

                                                
 .70: 26الرازي ، التفسير الكبير  )1(
 .170: 1احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب#غية  )2(
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  . استعارة المعقول للمعقول -3

ان يستعار شيء معقول لشيء معقول �ش�تراكھما ف�ي وص�ف ع�دمي او ثب�وتي، ((: وھي

ستعارة العدم للوج�ود اذا اش�تركا ف�ي الناقص منزلة الكامل كا فيتنزلصف وأحدھما اكمل في الو

دة، او استعارة اسم الوج�ود للع�دم اذا بقي�ت اث�اره المطلوب�ة من�ه كتش�بيه الجھ�ل ب�الموت عدم الفائ

  )1())�شتراك الموصوف بھما في عدم ا�دراك والعقل

يع�ود ال�ى ان ممارس�ة الق�رآن ((وتعد أمثل�ة ھ�ذا الوج�ه ف�ي الق�رآن الك�ريم مقتض�بة وذل�ك 

  )2())...ل المجرد الى الحاسةالكريم الفنية ذات مھمة ايضاحية، وا�يضاح يتم بتمثي

���ـ/         ((: واذا كان الب#غي�ون ق�د حمل�وا قول�ه تع�الى �z	ـ�����3َـ� �Iـ]�2َ "�ـ�I�(� �1ـ? 	�Hَnَْـ�hَ� (rـ7َ 	>َْ�
�.�(m�����+ �Nِ�0:���� �N(� �1+�7@!�� ٌ*�3�A��� P��(� ����'َ5�%ُ�(()3( على استعارة المعقول للمعقول)4(  

ف�ي  )ھ�ـ310-(اذ يق�ول الطب�ري. ر المفس�رين لھ�ذه اOي�ة، الوج�ه ذات�هفاننا نلم�ح ف�ي تفس�ي

وانم�ا قي�ل . ولما ك�ف موس�ى ع�ن الغض�ب وك�ذلك ك�ل ك�اف ع�ن ش�يء س�اكت عن�ه((: تفسيرھا

  )5())...لكفه عنه: عن الك#م ساكت للساكت

س�كن، وس�مي ب�ذلك س�كوتا،  )ولم�ا س�كت(معن�ى قول�ه ((: فقد قال )ھـ460-(أما الطوسي 

الغضب � يتكلم، �نه لما كان بفورته دا� على ما في النفس من المغضوب علي�ه ك�ان وان كان 

بمنزلة الناطق بذلك، فاذا سكنت تلك الفورة كان بمنزل�ة الس�اكت عم�ا ك�ان متكلم�ا ب�ه والس�كوت 

لتض��منه معن��ى س��كوته ع��ن المعاتب��ه خي��ه، م��ع س��كون  نف��ي ھ��ذا الموض��ع احس��ن م��ن الس��كو

وس�كت الح�زن عل�ى طري�ق المج�از ا� ان�ه ف�ي ش�يء يظھ�ر  ت الغضبسك: وانما قيل.. غضبه

ن الغض�ب ھ�ذا مث�ل ك�أ((ي�رى ان  )ھـ538-(والزمخشري  )6(...))اثره فيكون بمنزلة الناطق به

لقومك كذا والقى الواح، وجر ب�رأس اخي�ك الي�ك، فت�رك قل : كان يغريه على ما فعل ويقول له

                                                
 .172: 1غية احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب# )1(
 .100محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د )2(
 .154ا�عراف ،  )3(
 .172: 1احمد مطلوب، معجم المصطلحات  الب#غية : ظ )4(
 .86: 9الطبري، جامع البيان  )5(
 .282: 4مجمع البيان : وعده الطبرسي مجازا وتوسعا ظ 553: 4الطوسي، التبيان  )6(
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ھ�ذه الكلم�ة ول�م يستفص�حھا ك�ل ذي طب�ع س�ليم وذوق  ، ولم يستحس�نا�غراءالنطق بذلك وقطع 

  )1())صحيح ا� لذلك، ونه من قبيل شعب الب#غة

ھذا الك#م خرج على ق�انون ا�س�تعارة ك�أن الغض�ب ك�ان ((ان  )ھـ606-( ويرى الرازي

قل لقومك كذا وكذا، والق ا�لواح وخذ براس اخيك اليك، فلما زال : يقويه على ما فعل ويقول له

  )2())غضب، صار كأنه سكتال

فاس��تعارة الس��كوت للغض��ب ام��ر � ي��درك بحاس��ة م��ا وانم��ا ي��درك ب��النفس وھ��ذا يعن��ي ان 

بن�ا ام�ام ص�ورة ليس�ت مقبول�ة فحس�ب، ب�ل مطبوع�ة بس�مة يق�ف ان  يستھدف ((: النص القرآني

ب��د� م��ن  )وتكس��ال(الكم��ال الفن��ي، وھ��ذا م��ا نلحظ��ه بالفع��ل حي��ال ا�س��تعارة الت��ي خلع��ت ص��فة 

ان الغض�ب : بعد ان كان متكلم�ا يعن�ي )يسكت(على ظاھرة الغضب، فالغضب حينما  )السكون(

  ...  - من قبل –وھو ما كشف عنه المفسرون  )3())...قد حقق مھمته من خ#ل الك#م

وقد تجمع اOية الكريمة ھ�ذا الوج�ه وم�ن ث�م تقرن�ه بم�ا ھ�و محس�وس كم�ا نلح�ظ ذل�ك ف�ي 

����ُ� (Dَ	 �Dِ: /�j�3�+ ��ـ/ 	��Gـ�wِ �3َ8ـ�1 ��_َ!ُـD) ��ـ/      ((: لىتفسيرات المفسرين لقوله تعا ��G!ْ�9�6� (U��G� � �AَE�َ �ً'� �� �.�َ8 �1���َ�
�.�ُ!�3�9�+ 	�ُ��َ8 ��� �1+ِ����َ[ْ!�� �10+ُ} �-��َ7َ8 ����G�� ٍ4ِ��َ5ِ: ��� َ� �J��3ُ!{��	(()4(  

. ك�ان ك�افرا  م�ن: طاعة من كان ميتا، يق�ولا: فقال لھم... ((: )ھـ310 -(اذ قال الطبري 

�نصرافه عن طاعته وجھله بتوحيده وشرائع دينه وتركه ا�خذ بنصيبه م�ن  -جل ثناؤه -فجعله 

.. فھ��ديناه ل#س�#م، فانعش��ناه : يق�ول )فأحيين��اه(.. العم�ل s بم�ا يؤدي��ه ال�ى نجات��ه، بمنزل�ة المي�ت

  )5())...لك حياة وضياء يستضيء بهومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جھله بذ

م��ن ك�ان ميت��ا ب��الكفر فص��ار حي��ا .. ((: معن�ى اOي��ة بقول��ه )ھ��ـ460 -(وق�د ح��دد الطوس��ي 

  )6())!با�س#م بعد الكفر، كالمصر على كفره؟

                                                
 .154: 2شاف الزمخشري، الك )1(
 .14: 13الرازي، التفسير الكبير  )2(
 .194محمود البستاني، دراسات فنية في صور القرآن  )3(
 .122ا�نعام ،  )4(
 .28: 8الطبري، جامع البيان  )5(
 .259 - 258: 4الطوسي، التبيان  )6(
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مث�ل ال�ذي ھ�داه ((: تختلف عن رؤية سابقيه اذ قال )ھـ538 -(ولم تكن رؤية الزمخشري 

يق لليقين الذي يميز به بين المحق والمبطل والمھتدي والضال، بمن V بعد الض#لة ومنحه التوف

 V 1())..كان ميتا فأحياه(  

أي ((: بارادة ا�يمان والكفر بد�لة الحياة والموت اذ قال )ھـ548 -(وقد صرح الطبرسي 

  )2())..شبه سبحانه الكفر بالموت، وا�يمان بالحياة.. الى ا�يمان كافرا فأحييناه بان ھديناه

اس�تعار لtيم�ان ((رؤية الب#غية على ھذه الرؤية التفسيرية بأن�ه س�بحانه لوقد اصطلحت ا

لكف�ر الم�وت، وا�يم�ان ام�ر عقلي،والحي�اة أم�ر عقل�ي، والكف�ر جان�ب مث�الي، والم�وت الحياة، ول

  )3())...معنى مثالي فھما استعارة عقلي لعقلي من ھذا الوجه فحسب

ال�نص  ب#غ�ة الكشف عن رؤية ب#غي�ة ت�م م�ن خ#لھ�ا اب�راز اذن فقد اسھم المفسرون في

القرآني وفنية عبارته ، فقد فطنوا الى ان النص القرآن�ي ق�د اراد م�ن الم�وت الكف�ر، وم�ن الحي�اة 

ا�يمان وھي امور معنوية عقلية جاء بھا السياق القرآني ليؤكد ان الصورة ا�س�تعارية � تك�ون 

ق�د اوض�حت ((ن ام�ور معنوي�ة فض�# ع�ن ذل�ك ف�ان ھ�ذه اOي�ة حسية فقط بل قد تكون متكونة م

، بم�ا اس�تعارت لمعرفتھم�ا م�ن ام�ر واقع�ي محس�وس وھ�و الن�ور ل�tول، ينھذين ا�مرين العقلي

وكأن تذييل ھذه ا�ستعارة في ھذا الكشف وا�يضاح ھ�و اس�تخراج عنص�رين . والظلمات للثاني

ن تطبيقھم��ا عل��ى ح��التي الحي��اة والم��وت ف��ي م��ن عناص��ر الطبيع��ة وھم��ا الظلم��ات والنور،مك��ا

وھ�ي  )4())ا�يمان والكفر، أو الھدى والض#ل، او العلم والجھ�ل، وجميعھ�ا ام�ور معنوي�ة عقلي�ة

  ... رؤية ب#غية ادركھا المفسرون �ظھار فنّية العبارة القرآنية،و سر اعجازھا

                                                
 .59: 2الزمخشري، الكشاف  )1(
 .119: 4الطبرسي، مجمع البيان  )2(
 .100الصغير، اصول البيان العربي محمد حسين  )3(
 .101 -  100ن،.م )4(
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  : الكناية لغة واصط�حا

لم تختلف الكناية عن غيرھا من الظواھر البياني�ة المتقدم�ة، اذ  ب�د م�ن ان ت�رتبط بج�ذر 

الب غيون تجسيدھا عبر مراح�ل متفاوت�ة   استطاعوقد لغوي استمدت منه دلتھا اصط حية، 

   -كما سيأتي -الى ان وصل الى اتم نضجه وصار كمصطلح محدد ابعاد الفنية والدلية 

  : الكناية لغة

تستر من : ان تتكلم بشيء وتريد غيره، وكنى عن امر بغيره يكني كناية، وتكنى: وھي 

  )1(ى، او من الكنيةى عنه اذا ورّ كنّ 

  : ط�حاالكناية اص

ت متنوعة، اذ نلحظ ابا عبيدة ما فھ�م : يرى ان الكناية ھي )ھـ210 -(اتخذت الكناية د

: من غير أن يذكر اسمه صريحا في العبارة، لذلك نراه يفسر قول�ه تع�الىمن الك م ومن السياق 

))َ��� ���	
��َ� ��ُ��ْ�� ���َ� ��ُ��َ��� ��ُ�ْ��َ ��ُ��َ  !��� ��ُ"�#$%��&�'�	�(�)ْ�� ��
*+� �,�ُ�-�	 ��ُ���َ� ���)َ.�/�� 0�.�� ��ُ1���� ��ُ��%ُ2�(()2(  

وھذا المعنى يقترب كثيرا مما استقر عليه مصطلح الكناية )3(.على أنه من الكناية والتشبيه

  .. فض  عن كونه  يبتعد عن الدلة اللغوية لھا  -فيما بعد-

ناية مع التعريض لبيان المشترك العام بينھما كما  ذك�ر ذل�ك الج�احظ وقد يرتبط مفھوم الك

  الذي رأى ان الكناية والتعريض  يعم ن في العقول عمل افصاح  )ھـ255 -(

                                                
 .)كنى(ابن منظور، اللسان : ظ )1(
 .223: البقرة  )2(
 .73ابو عبيدة، مجاز القرآن : ظ )3(
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وھذا ايضا  يخرجھا عن دائرة ترك  )2(وربطھا ايضا بالوحي ودلة اشارة )1(والكشف

 -فيم�ا بع�د -فھوم محور تعريفات الب غيين للكناي�ة التصريح بالشيء الى غيره، وقد بقي ھذا الم

  )3(.فض  عن كونھا انتقال بين المت زمات

الذي وضع  )ھـ471 -(حتى جاء المصطلح متكام  على  يد الشيخ عبد القاھر الجرجاني 

ذ ا )4())..للكناية حدا اصط حيا، وبعدا بيانيا تبعه عليه من لحقه واقتفى اثره فيه من أتى بع�ده((

ان يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني، ف  يذكره ب�اللفظ الموض�وع ل�ه ف�ي ((: قال في تعريفھا

  )5())نى ھو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به اليه، ويجعله دلي  عليهعاللغة، ولكن يجيء الى م

ا ھن��اك تقارب��ا ب��ين المعن��ى اللغ��وي للكناي��ة وب��ين المفھ��وم اص��ط حي فك ھم��((اذن ف�ان 

  ...وتلك رؤية الب غيين )6())يعتمد على الخفاء وعدم التصريح

                                                
 .117: 1الجاحظ، البيان والتبيين : ظ )1(
 .44: 1ن .م: ظ )2(
 .113 -110محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د: ظ )3(
 .111محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د )4(
 .52جاني، عبد القاھر ، دئل اعجاز الجر )5(
 .56 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب غيا،  )6(
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  مفھوم الكناية عند المفسرين

 -(اما المفسرون فانھم قد ادركوا الدلة اصط حية للكناية كما نلحظ ذلك عن�د الطب�ري 

: ع�الىفي تفسيره للكثير من اSيات القرآنية ذات الدلة الكنائية كم�ا ف�ي تفس�يره لقول�ه ت )ھـ310

))            �ـ$ َ	� 
:َ �ُ%�ـ�;َ �:َ 9ِـ��7َ ��ـ6 �5�ْـ4� َ�ـ>= 5�ْـ4< َ�ـ-� >?ِ@Aـ�� B�ـ?� َ�ـ)َ�  C$ـ	�ُ.�D	  ��@��َ� E4�D.َ(�ـ�0 ��.�ـ5�ْ�      �0F ٍ��AـH �?ـ�	ُـ�� .Dْ2

ِI$J�َْK� 6����ُ�$F 6���ُ1���� L�ْ1���� �M�>N�� ��AH >OِP�َ ���M>�N�َ�(()1(   

ث�م تس�تعمله ف�ي الكناي�ة .. اصله ا فحاش في المنط�ق: والرفث في ك م العرب((: اذ قال

اذ نلحظ ان النص القرآني لم يصرح بما اراده وانما لجأ الى لفظ آخر ھو ردف  )2())عن الجماع

   -كما سيأتي -له، وجعله دلي  على مراده وقد اتفق المفسرون على ھذه الكناية 

القرآني في تحديد الكناية اذ نراه يفسر قول�ه على سياق النص  )ھـ310 -(لطبري ويستند ا

((: تعالىO��5)ْ1�	 ���@�َ ِO$�َْQَK� �َ�ِR 6ِ@�َ ً:-ْTَ� ��ِ@��$'�/َ� 6�� $'ْ.D9 $��ِR(()3(  

ي عن فايمانھم مجموعة باغ ل في اعناقھم، فكن: يعني )الى اذقان(وقوله .. ((: اذ قال

ايمان، ولم يجر لھا ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الك م، وان اغ ل اذا كانت في اعناق ل�م 

تكن ا وايدي المغلولين مجموعة بھا اليھ�ا فاس�تغنى ب�ذكر ك�ون اغ� ل ف�ي اعن�اق م�ن ذك�ر 

  : ايمان، كما قال الشاعر

  اريد الخير ايھما يليني    وما ادري اذا يممت وجھا 

  أم الشر الذي  يأتليني      خير الذي أنا ابتغيه أأل

فكنى عن الشر، وإنما ذكر الخير وح�ده لعل�م س�امع ذل�ك بمعن�ى قائل�ه ، اذا ك�ان الش�ر م�ع 

في ھذا  )ھـ207 -(والذي يبدو للبحث ان الطبري عيال في حدود اعلى الفراء   )4())الخير يذكر

ذل�ك ان الغ��ل  يك�ون ا ف��ي وم ت��ذكر فكن�ى ع��ن ھ�ي، وھ��ي لXيم�ان، ول�((: ھ�ذا الفھ�م، اذ ق��ال

                                                
  .197البقرة،  )1(
 .322: 2الطبري، جامع البيان  )2(
 . 8: يس )3(
ن، .م: وق��د نس��ب المحق��ق ھ��ذين  البيت��ين لس��حيم ب��ن وثي��ل الري��احي، ظ 178: 22الطب��ري، ج��امع البي��ان  )4(

 . الصفحة نفسھا
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  )1( ))يمين والعنق، فيكفي ذكر احدھما من صاحبهللاليمين والعنق جامعا 

اس�تقى الكناي�ة يوحي بان تفسير الطب�ري ھ�و اول�ى وذل�ك ان�ه  النصين بيد ان التدبر في 

عناق ف�ي ح�ين التي تعني ايدي المغلولة الى ا )اغ ل(من سياق النص القرآني وورود لفظ 

 يستقيه من النص القرآني نه  )ايمان(كناية عن  هوعد )ھي(يجد تفسير الفراء على الضمير 

  ...)ھي( من الضمير  )اغ ل(اية من لفظ نالك ديبني وجو

فض  عن ذلك فان تفسير الطبري يحمل في طياته المفھوم الكنائي بص�ورة جلي�ة اذ اف�اده 

و  )اغ� ل(م�ن ع ق�ة ال�ت زم ب�ين  )اغ� ل(ني وكذلك ما يحدث�ه لف�ظ من قرينة السياق القرآ

  .)اZيمان(

 سيما وان من جاء بعده من المفسرين أكد ھذه الصورة الكنائية فقد قال الش�يخ الطوس�ي 

  )2())بأيمانھم الى أذقانھم، فكنى عنھا، نھا معلومة : وقيل.. ((: )ھـ460-(

يعني ايديھم كنى عنھا وان ((: فصل القول في تفسيرھا بقولهفقد  )ھـ548 -(اما الطبرسي 

ال�ذقن والعن�ق،  ىلم يذكرھا ن اعناق واغ ل تدن عليھا وذلك ان الغل ا نما يجمع الي�د ال�

  )3())و يجمع الغل العنق الى الذقن

ومعن�ى  وھذا الت زم في المفھوم الكنائي ب�ين الف�اظ ودلتھ�ا، وب�ين معن�ى تل�ك الف�اظ،

�OِR  ((: ف��ي تفس��يره لقول��ه تع��الى )ھ��ـ310 -(المعن��ى يتض��ح عن��د الطب��ري � LًQَ� �:ِR ��ُ"�E�ــ ُUF �?ــ �َ

O���V�'�F َ: >�ُ� =$+�MَK� ��ُ"�W���F ��ُ"�ُ.��$َ1�F(()4(  

كناي�ة ع�ن انھ�زامھم، ن المنھ�زم يح�ول ظھ�ره ال�ى  ))يول�وكم ادب�ار((فقول�ه ((: اذ قال

طالب ھربا الى ملجأ، وموئل يئ�ل الي�ه من�ه، خوف�ا عل�ى نفس�ه، و الطال�ب ف�ي اث�ره، ف�دبر جھة ال

أي ان تولي ال�دبر يل�زم انھ�زام، وھ�ذا  )5())المطلوب حينئذ يكون محاذي وجه الطالب الھازمه

ھ�و م�ا اس�تقر علي�ه مص�طلح الكناي�ة عن�د مت�أخري ل�زوم ال�ى ال� زم مالم�ن انتقال في المعن�ى 

                                                
 . 20-17: 2الفراء، معاني القرآن  )1(
  .460: 8الطوسي، التبيان  )2(
 .198: 8الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن  )3(
 . 111: آل عمران )4(
  .64: 4الطبري، جامع البيان  )5(
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ق�د أس��ھم ف�ي ص��ياغة معن�ى الكناي��ة عن��د  )ھ��ـ310-(، وب��ذلك يمك�ن الق��ول ان الطب�ري الب غي�ين

ترك التصريح بذكر الشيء الى ذكر ما يلزم�ه، لينتق�ل ((: الذي عرفھا بقوله )ھـ626 -(السكاكي

 تستعمل في معناھا الحقيقي وإنما في زمه((أي أنھا  )1())من المذكور الى المتروك(()2(  

الع��دول ع��ن ال��ذكر ((: فان��ه ق��د ح��دد مفھ��وم الكناي��ة بأنھ��ا )ھ��ـ460 -(وس��ي ام��ا الش��يخ الط

  )3())...اZخص بالشيء الى ذكر يدل عليه

: كقول�ك.. ((: وھو تعبير فيه عمق بياني دقيق ويتسم بايج�از، ويض�رب مث�ا ل�ذلك ھ�و

ع�ن الض�مير وھذا  يعني به الكناي�ة )4()))ضربته(زيد ضربته، كنيت عنه بالھاء الموجودة في 

يء ال�ى ذك�ر فحسب بل يتعدى الى ما ھو أعم وأوسع اذ ان كل ع�دول ع�ن ال�ذكر اZخ�ص بالش�

حق�ق مفھ�وم الكناي�ة عن�ده وكأن�ه ب�ذلك يؤس�س لم�ا اس�تقر علي�ه مص�طلح آخر يدل علي�ه ھ�و م�ا ي

  . )ھـ 471 -(الكناية عند عبد القاھر الجرجاني 

لف���ظ  -و م��ن مت��أخري الب غي��ينوھ�� - )ھ��ـ733-(وق��د اس��تعمل ش��ھاب ال��دين الن��ويري 

والكناي�ات لھ�ا مواض�ع، فأحس�نھا الع�دول ((: اذ ق�ال الكنايةفي تحديده حسن مواضع  )العدول(

وتلك رؤية ب غية اسس لھا الش�يخ الطوس�ي ف�ي  )5())...عن الك م القبيح الى ما يدل على معناه

كم�ا ف�ي تفس�يره لقول�ه الكنائي�ة موقفا نقديا للص�ورة ايضا  له تفسيره، ليس ذلك فحسب بل نلحظ 

َ���((: تعالى�+َK� ��X Yَ���$� >OِR(()6(  

Zنه أدل على الكناية في ال�نفس، فھ�ذه الح�روف  )اخس(أحسن من  )ابتر(و ((: اذ قال

وما لھا في النفس من المنزلة اكثر بالفخام�ة والجزال�ة وعظ�م . القليلة قد جمعت المحاسن الكثيرة

وھو بھذا ايضا يح�دد مقص�دا م�ن مقاص�د الكناي�ة وھ�و  )7())يعمل عليھا وينتھي اليھا الفائدة التي

  ..ايجاز في التعبير

ان ت��ذكر الش��يء بغي��ر لفظ��ه ((:مص��طلح الكناي��ة بقول��ه )ھ��ـ538-( وق��د ح��دد الزمخش��ري

                                                
 .637السكاكي ، مفتاح العلوم  )1(
 .محمد عبد المطلب، الب غة العربية قراءة أخرى )2(
 .92: 2مجمع البيان : وقد تابعه الطبرسي ظ 266: 2تفسير التبيان الطوسي،  )3(
 .2:93مجمع البيان : وقد تابعه الطبرسي ايضا، ظ 266: 2الطوسي، التبيان  )4(
 .152: 3النويري، نھاية ارب في فنون اZدب  )5(
 . 3الكوثر،  )6(
 .419: 10الطوسي، التبيان  )7(
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وھ�ذا  )1())...طويل النجاد والحمائل لطول القامة، وكثير الرماد للمض�ياف: الموضوع له كقولك

الذي كشف عن حقيقة ھذه امثلة الكنائية  )ھـ471 -(لتحديد قد سبقه اليه عبد القاھر الجرجاني ا

إنھا اثبات لمعنى ان�ت تع�رف : واذا نظرت الى الكناية وجدت حقيقتھا ومحصول أمرھا((: بقوله

ھ�و كثي�ر : ل�ى ق�ولھمذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ ا ترى انك لم�ا نظ�رت ا

عرفت ذلك من اللفظ، ولكنك عرفته بان رجعت الى نفسك فقلت انه ك� م ق�د ج�اء ماد القدر، مار

، و معنى للمدح بكثرة الرماد، فليس ا انھ�م ارادوا ان ي�دلوا بكث�رة الرم�اد ان�ه عنھم في المدح

ور كثر كثر الطبخ في القدللقرى والضيافة، وذلك نه اذا  تنصب له القدور الكثيرة، ويطبخ فيھا

وھك�ذا الس�بيل ف�ي . احراق الحطب تحتھا، واذا كثر احراق  الحطب تحتھا كث�ر الرم�اد  محال�ة

  )2())كل ما كان كناية

الفائ��دة منھ��ا ف��ي تفس��يره لقول��ه يح��دد م��ع مص��طلح الكناي��ة  )ھ��ـ538 -(ا ان الزمخش��ري 

��1ُ�� ��'<$((: الىتع$�َ ��ُ.Dْ2َ� �?َ�� ��ُ.Dْ2�َ ���َ �OِP�َ?Fِ���$َ�.ْ�� �C>��/ُ� �Z=$[�5�ْ�� �\$>'�� $X�M�ُ�� 6����� =(()3(  

موضعه، ن اتقاء الن�ار لص�يقة وض�ميمة ت�رك العن�اد،  )فاتقوا النار(فوضع .. ((: اذ قال

ان : من حيث انه من نتائجه؛ ن م�ن اتق�ى الن�ار ت�رك المعان�دة ونظي�ره ان يق�ول المل�ك لحش�مه

ف�أطيعوني واتبع�وا أم�ري، وافعل�وا م�ا ھ�و نتيج�ة : ن�دي فاح�ذروا س�خطي، يري�داردتم الكرامة ع

وفائدت�ه ايج�از ال�ذي ھ�و . التي ھي شعبة من ش�عب الب غ�ةالكناية وھو من باب . حذر السخط

من حلية القرآن، وتھويل شأن العناد بإنابة اتقاء النار من�ا ب�ه واب�رازه ف�ي ص�ورته، مش�يعا ذل�ك 

  )4())تفظيع امرھابتھويل صفة النار و

وتلك التفات�ه ب غي�ة س�جلھا الزمخش�ري ف�ي تحدي�د الغ�رض م�ن الكناي�ة ف�ي س�ياق ال�نص 

: القرآني، فض  عن ذلك فانه يكشف عن دورھا في فصاحة الك م كما ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى

)) ]	 �Cْ^َ_��� 6�'َ��Aَ�$F ُ7�ُ1F �0�F�F �َ./ ����$�`�� EaDF b��F�c-AِJd ِ7��d>���(()5(  

عض اليدين وانامل، والسقوط في اليد، وأكل البن�ان، وح�رق اس�نان واZرم، ((: اذ قال

                                                
 .311: 1الزمخشري، الكشاف  )1(
 .343الجرجاني، عبد القاھر ، دئل اعجاز  )2(
 .24: البقرة  )3(
 .132: 1الزمخشري، الكشاف  )4(
 .27الفرقان،  )5(
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وي��دل بھ��ا عل��ى  الرادف��ةكناي��ات ع��ن الغ��يظ والحس��رة، نھ��ا م��ن روادفھ��ا ، في��ذكر : وقرعھ��ا

الروع��ة الس��امع عن��ده ف��ي نفس��ه م��ن الم��ردوف، فيرتف��ع الك�� م ب��ه ف��ي طبق��ة الفص��احة، ويج��د 

  )1())واستحسان، ما  يجده عند لفظ المكنى عنه

الرادف للدلة على المردوف وقد استقى يذكر مفھوما للكناية آخر وھو ان تذكر اذن فانه 

: ھذا المفھوم ليرى ان الكناية من استعمات الحقيقي�ة  المجازي�ة اذ ق�ال )ھـ733 -(النويري 

جاز نك تعتبر في الفاظ الكناية معانيھا اصلية، وتفيد بمعناھا وأعلم ان الكناية ليست من الم((

كثير الرماد حقيقة، وتجعل ذلك دل�ي  عل�ى كون�ه ج�وادا، : معنى ثانيا ھو المقصود، فتريد بقولك

  )2())فالكناية ذكر الرديف، وارادة المردوف

تعلق ب�المعنى الث�اني  أعلم كيف عدھا النويري من استعمات الحقيقية والكناية انما تو

القول في ھذه المسألة عندما ح�دد  )ھـ471 -(غير المصرح به وقد أفاض عبد القاھر الجرجاني 

ا ت�رى ان�ك اذا ((: اذ ق�المصطلح الكناية، وكذلك عندما حدد المعنى الثاني ال�ذي ھ�و الغ�رض 

م الض�حى، فان�ك ف�ي ن�ؤو: طويل النج�اد، او قل�ت ف�ي الم�رأة: ھو كثير رماد القدر، او قلت: قلت

جميع ذلك  تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللف�ظ عل�ى معن�اه ال�ذي يوجب�ه 

ويؤكد  )3())ظاھره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل استدل معنى ثانيا ھو غرضك

ــeً((: ىالزمخش��ري ھ��ذا المفھ��وم ف��ي تفس��يره لقول��ه تع��ال >)�fَ� ���X$ــ '.ْD9�   َ: �eــ 	$A�1ْ�� bــ�� Fــ$=ِ � ــ� ��'< �َِR O��/��ــ F

O���V'�F(()4(  

يج�وز اخ�ذلناھم حت�ى ك�انوا ائم�ة الكف�ر .. )وجعلناھم ائمة ي�دعون ال�ى الن�ار(.. ((: اذ قال

منع الطاف، وانما يمنعھا نم علم انھ�ا  تنف�ع في�ه، وھ�و المص�مم عل�ى الكف�ر : ومعنى الخذن

Sتغني عنه ا ي�ات والن�ذر، ومج�راه مج�رى الكناي�ة؛ ن من�ع اZلط�اف ي�ردف التص�ميم، الذي 

ص�مموا عل�ى الكف�ر حت�ى ك�انوا ائم�ة في�ه دع�اة الي�ه : التصميم نفسه، فكأنه قيل: والغرض بذكره

ذك�ر الرادف�ة ي�دل : فأي فائدة في ت�رك الم�ردوف ال�ى الرادف�ة؟ قل�ت: فان قلت. والى سوء عاقبته

ذك�ر  الرادف�ة ي�دل عل�ى وج�ود الم�ردوف ف�يعلم وج�ود : رادف�ة؟ قل�تعلى وجود المردوف الى ال

                                                
 .280: 3الزمخشري، الكشاف  )1(
 .60: 7النويري، نھاية ارب في فنون ادب  )2(
 .280دئل اعجاز عبد القاھر، الجرجاني،  )3(
 . 41: القصص )4(
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  )1())المردوف مع الدليل الشاھد بوجوده فيكون اقوى ثباته من ذكره

يؤك��د موقف��ا نق��ديا اش�تملت علي��ه الكناي��ة ف��ي ال�نص القرآن��ي كم��ا ف��ي  هفض�  ع��ن ذل��ك فان�

gُْ� ِaA�5((: تفسيره لقوله تعالى)ْ�� �?/ Yَ��ُ�َ��%F�  �َQِP�َ O���@hْF ���� >?�X��+�ْ1َ� َ:� ِaA�5)ْ�� 6�� i$%
'�� ��ُ�ِN�َ�/$�َ LًQَ� ��X
?Fِ�
@hََ��)ْ�� Ej�5�F� &ِ+�>����� Ej�5�F 0�.�� >OِR �0�.�� ��ُ"�	َ� �<�A� �?�	 >?�X�ُ�ْ��َ O��>@hَ�َ(()2(  

ف�أتوا ح�رثكم أن�ى (، )م�ن حي�ث ام�ركم _(، )وا النس�اءھ�و اذى ف�اعتزل(وقوله  ((: اذ قال

من الكنايات اللطيف�ة والتعريض�ات المستحس�نة وھ�ذه  وأش�باھھا ف�ي ك� م _ أداب حس�نة  )شئتم

 ان��ه أي )3())عل�ى الم�ؤمنين ان يتعلموھ�ا، ويت�أدبوا بھ�ا ويتكلف��وا مثلھ�ا ف�ي مح�اورتھم ومك�اتبتھم

آيات��ه ذات الص��ور الكنائي��ة لم��ا فيھ��ا م��ن أدب المخاطب��ة ي��رى اتب��اع اZدب القرآن��ي المتمث��ل ب

حينم�ا يري�د الق�رآن الك�ريم ((وتلك خصيص�ة م�ن خص�ائص الكناي�ة القرآني�ة وذل�ك .. والمحاورة

للكلم��ة المھذب��ة ان تش��يع، وللعب��ارة المؤدب��ة ان تنتش��ر يعم��د ال��ى مجموع��ة اZلف��اظ الت��ي تتعل��ق 

ضم بعضه الى بعض مراد _ به بعبارة مؤدب�ة م�ن بالجنس فيعبر عنھا تعبيرا موحيا، تفھم من 

  )4())...ذر او احراجحغير 

الكنائي�ة  بالدل�ةعلى الكثير من الصور القرآنية التي حفلت  )ھـ548-(وقد دلل الطبرسي 

�ِ,�((: في تفسيره لقوله تعالى كما داء مقصد من مقاصدھا�@kَ i�=� �0+$�َ�" 6���ُ� �?	 $>	َ��(()5(  

والوجه في ذل�ك ان تك�ون اعط�اء الكت�اب ب�اليمين ام�ارة للم ئك�ة والم�ؤمنين .. ((: اذ قال

وكناية عن قبول اعماله واعطاؤه على الوجه اSخر، .. لكون صاحبه من اھل الجنة ولطفا للخلق

  )6())النار وع مة المناقشة في الحساب وسوء المآبامارة لھم على ان صاحبه من اھل 

الطبرسي انما استقى الكناية من سياق النص القرآني وفي ھذا دلة واضحة  ويبدو لي ان

  ...على ان مفھوم الكناية انما يقوم على ع قة المت زمات فض  عن سياق النص

من الكناية تخصيص لعموم دل�ة ال�نص القرآن�ي كم�ا ف�ي  )ھـ548 -(وقد اتخذ الطبرسي 

                                                
 .420: 4الكشاف  الزمخشري، )1(
 . 222: البقرة )2(
 .294: 1الزمخشري، الكشاف  )3(
 .115محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي  )4(
 .10انشقاق،  )5(
 .242: 10الطبرسي، مجمع البيان  )6(
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$�ُ�� � ((:تفسيره لقوله تعالى'�َ �?َ� �A�./ �0ِ+ 0�.�� >OِP�َ li�6� �?�	 ��ُ1�2�'ُ� $	� O�EJ�5ُ� $>)�	 ��ُ1�2�'ُ� ���� >�ِJْ�(()1(  

حتى تنفقوا ا لمال وانما كني بھذا اللفظ عن المال ن جمي�ع الن�اس يحب�ون : أي((: اذ قال

  )2())المال

ج��اء بقرين��ة انف��اق،  لوم��ع ان الن��اس يحب��ون اش��ياء كثي��رة، ا ان تخص��يص ذل��ك بالم��ا

  . فالذي ينفق ھو المال

ب�ذكر ان الكناي�ة ت�ذكر الش�يء ... ((: فإنه حدد مفھوم الكناية بقوله )ھـ606 -(اما الرازي 

  )3())..ف ن طويل النجاد، كثير الرماد: ولكلوازمه، كق

  .وھو بھذا عيال على عبد القاھر، ولم يضف شيئا جديداً 

جم�ع الكناي�ة ال�ى التع�ريض بدل�ة واح�دة كم�ا ف�ي تفس�يره ا انه يعود ف�ي موض�ع آخ�ر ي

 َ�ـPِ           ((: لقوله تعالىm$ـ+�=� !ـ� ��ُـ-'ْn	 �i$ـ%
'��  َ��ُـ�� 	�ـ?I$ـoَ $ـَ�ـ$	� َ�ـ���5���$ 	A�ْ� 6�� ��ُh�%ْ1ُ� �:َ� ��ُ�ْ2�H �OِR� �O
�Fَ� �pَ�.َ	 $	 ��َ� cZ�����َ� ��ُ����Dَ� �:َ� ��ُ�ْ2�H��ُ���Dَ� �:َ� ��َ�Mَ� Y��َQ ��ُ�ُ�$)(()4(  

؟ حسن هف ن طويل النجاد كثيرا الرماد، فاذا قيل له ما معنا: ان انسان اذا قال((: اذ قال

معناه انه طوي�ل القام�ة كثي�ر الض�يافة، ول�يس الم�راد من�ه تفس�ير طوي�ل النج�اد ھ�و ان�ه : ان يقال

علم�اء البي�ان  هوھ�ذا تس�مي. ذلك الك م ھ�و ھ�ذا المعن�ى طويل القامة، بل المراد ان المقصود من

التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض، وحاصلة يرجع الى حرف واحد وھو اشارة الى الشيء 

  )5())...بذكر لوازمه، فھھنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور

  )6(.كما قيل ةلھذه اي لم يحدد مصطلح الكناية لوحده في  تفسيره هوھذا يعني ان

قد عد اط ق اس�م ال� زم عل�ى المل�زوم م�ن الكناي�ة ف�ي تفس�يره لقول�ه  فأنه فض  عن ذلك

 ��ـ�q 6ـ���=�Xِ  ((: تعالىO���ِ[F َ:� ��ِ@�Aَ�ِR �9$X �?	 O�EJ�5�F ��ِ@�.�Jَ� �?�	 O$rِs�� =�>��� ���i>�Jَ� ?F� �̂��9$ـeً 	�(<ـ$ �ُ��ُـ��    �� ��
                                                

 .92: آل عمران  )1(
 .264: 2الطبرسي، مجمع البيان  )2(
 .129: 6الرازي، التفسير الكبير  )3(
 . 3اء ، النس )4(
 .178: 9الرازي ، التفسير الكبير  )5(
 .228ماھر ھدي ھ ل، فخر الدين الرازي ب غيا : ظ)6(
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�O��5�.ْ2�)ْ�� ���X Y���َ��ُ��َ �0�%ْ2َ� >t�� َ;��F �?	� ٌeq$VH ��ِ@ِ+ O$َ" ��َ�� ��ِ@�%ُ2ْ�َ� �.َ/ O������(�F(()1(  

او ح��رارة  اً حس��د: أي... ))و يج��دون ف��ي ص��دورھم حاج��ة مم��ا أوت��وا(.. (((: اذ ق��ال

ى الحسد والغيظ والحرارة، ن المھاجرون من دونھم، واطلق لفظ الحاجة عل يوغيظا، مما اوت

  )2())ھذه اشياء  تنفك عن الحاجة فأطلق اسم ال زم على الملزوم على سبيل الكناية

: جعل الكناية من المجاز كما في تفسيره لقوله تعالىقد  )ھـ606 -(وقد وجدت ان الرازي 

5�ْـ4<      ((� >?ِ@Aـ�� B�ـ?� َ�ـ)َ�  C$ـ	�ُ.�D	  ��@��َ� E4�D.َ(�ـ�0 ��.�ـ5�ْ�             �0F ٍ��AـH �?ـ�	ُـ�� .Dْ2َ�ـ$ 	� 
:َ �ُ%�ـ�;َ �:َ 9ِـ��7َ ��ـ6 �5�ْـ4� َ�ـ>= َ�ـ-
ِI$J�َْK� 6����ُ�$F 6���ُ1���� L�ْ1���� �M�>N�� ��AH >OِP�َ ���M>�N�َ�(()3(  

 َ�ـOِR      �0< ��ـ  ((:والقلب قد يجعل كناية عن العقل قال تعالى.. ((: اذ قالO$ـ?� "َـ)�� L� َ�ـ^�"ْYَ��ـQ 6
 �Aِ@� ��X� ]�)>%�� �َ1ْ�َ� ��َ�  j.َْ�(()4(  فكذا ھھنا جعل اللب كناية عن العقل فقوله)لبابZهمعنا )يا اولي ا :

  )5())...يا اولي العقول، واط ق اسم المحل على الحال مجاز مشھور: همعنا

مجاز في تفسيره وأنكر كونھامن المجاز في رأيين في كون الكناية من ال لهوھذا يعني ان 

  .)7(برأي انكار كما قيلولم ينفرد  )6())نھاية ايجاز في دراية اعجاز((كتابه 

ـeً     ((: الرازي لقوله تعالى هومما يعزز ھذا الرأي ھو تفسير'	َ� 
َ.��Aُ�� 	�ـ?� +�Dـ�� ��vَْـ�/ َ7N�َْ� >�ُ�
�'�	 ًeَ2�f$oَ �*ْvF $cd$Dُ� �َ gْـX O�ُ��ُ1F �e>A�.�X$[�ْ� >?َk 
w5�ْ� ��AَT �0�.�$ِ+ O�E'ُ`F ���@�%ُ2ْ�َ� ���@�ْ>)Xَ� ��َ� ٌeَ2�f$oَـ$ 	�ـ?� �Kَ	�ـ�ِ 	�ـ?�     �ُ�� �'

�َ O�ُ��ُ1F Yَ� O����J�F َ: $	 ��ِ@�%ُ2ْ�َ� 6�� O�ُ2ْ_�F �0�.�� �0�.ُ" ��	َK� >OِR gُْ� li�6ـ$ �ُـgْ َ�ـ��           �'�X$X $ــ$ �ُ��ْ.'	  i�6ـ� ِ�ـ$ 	�ـ?� �Kَ	�ـ'�َ O$َـ" ��
�q 6�� $	 �0�.�� 6�.َ��JA��� ��ِ@�Dِ9$َU	 ��َِR ُg�َْ1ْ�� ��ِ@�Aَ./ j��ُ" ?F� �̂�� َx�J�َ ��ُ�����A�+ 6�� ��ُ��'ُ" $	 y
5)�A��� ��ُ"ِ=���

  �A�./ �0�.��� ��ُ�ِ+�ُ.ُ� 6��ِ=���EV�� �C�َ^ِ+(()8(  

ذكر النعاس في ھذا الموضع : ومن الناس من قال.. ((: اذ عد الكناية فيه من المجاز فقال

كناية عن غاية امن،وھذا ضعيف ن صرف اللفظ عن الحقيق�ة ال�ى المج�از  يج�وز ا عن�د 

                                                
 .9الحشر،  )1(
 .287: 29الرازي، التفسير الكبير  )2(
 .197البقرة،   )3(
 .37ق،  )4(
 .169: 5الرازي، التفسير الكبير  )5(
 .103الرازي، نھاية ايجاز في دراية اعجاز : ظ )6(
 .160: 3احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب غية : ظ )7(
 .154آل عمران ،  )8(
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  )1())لفوائد والحكمقيام الدليل المعارض، فكيف يجوز ترك حقيقة اللفظ مع اشتمالھا على ھذه ا

اذن فھو مع الدلة الحقيقية للنص القرآني، و يجوز انتقال منھ�ا ال�ى الدل�ة المجازي�ة 

اط� ق ((ا بعد قيام الدليل وھو رأي الب غيين بعامة، و جدي�د ف�ي اZم�ر ب�دليل تص�ريحه ان 

  )2())...اسم الملزوم على ال زم مجاز مشھور وانه مستعمل ايضا

زوم الذي ينتقل به الى الش�يء المت�روك وھ�و ال� زم، وھ�و لالشيء المذكور ھو الم أي ان

  .مفھوم الكناية عند القدامى  والمحدثين ما يجسد

���Aـ�p ��.'<ـ$\ِ      ((: تفسيره لقوله تعالى ايضا هومن الصور الكنائية عند�	 ?� ��XَK.�ـ�e �ُـ�X gْـ6/ Yَ��ُ�َ��%F
�ْ� z�Aــ �َ� 
ــ4 5�ْ��      ���ــ$ � @ِ+�ــ?� �َ+�� �	 Cــ� �A�Jْ�� ــ�� ُ�ْ�ــ� � َ1��ــ?� � 	 >�ــ ِJْ�� >?ــ ��َ�ــ$ � Xِ=��@ُk �?ــ �	 Cــ� �A�Jْ�� ��ُ�ــ�ْ �َ �Oَــ� ِ+ E�ــ ِJ  ــ�� ُ��.Dَ� ــ0 ــ�� ��.� ُ1

O��5�.ْ2ُ�(()3(  

فجعل اتيان البي�وت م�ن ظھورھ�ا كناي�ة ع�ن الع�دول ع�ن الطري�ق الص�حيح، .. ((: اذ قال

وابھا كناية عن التمسك بالطريق المستقيم، وھذا طريق مشھور في الكناية فان م�ن واتيانھا من اب

انه ذھب : ينبغي ان تأتي امر من بابه وفي ضده يقال: ارشد غيره الى الوجه الصواب يقول له

  )4())..الى الشيء من غير بابه

اذ يفس�ر قول�ه فض  عن ذلك فانه يلتفت الى موق�ف نق�دي اش�تملت علي�ه الكناي�ة القرآني�ة، 

 lZ	���d >?�@�'}((: تعالى����� �gُ" �p�َ|� ً�َ����	 >?�@�َ �C��َ�/َ�� >?ِ@�Aَ�ِR �p.َd�=َ� >?�Xِ�ْ�)ِ+ �pD�)d $>)َ.َ� �}���H� �p�َ$�َ� $c'A
 ~$� ?ْ.ُ�� >?�@F���Fَ� ?�D�h�َ� �0َ���Jْ"َ� �0'�Fَ�= $>)َ.َ� >?ِ@�Aَ./ �Fِ�َ"  Yَ.	 �:ِR �َ ̂X �OِR �c�*+ �َ ̂X $	 �0�.��(()5(  

والس�بب ف�ي حس�ن ھ�ذه  كناي�ة ع�ن دھش�تھن وحي�رتھن، )فقطع�ن اي�ديھن(وقول�ه ((: بقوله

  )6())..الكناية انھا لما دھشت فكانت تظن انھا تقطع الفاكھة وكانت تقطع يد نفسھا

$ً2 �:َ ((: ره لقوله تعالىفي تفسي هالنظرة النقدية عند ھذه وكذلك نلحظA�'� ِ?F
�.�� Y@�9� ����َ� �Oَ��

                                                
 .45: 9الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .142: 2ن .م )2(
 .189البقرة ،  )3(
 .126: 5الرازي، التفسير الكبير  )4(
 .31يوسف،  )5(
 .127: 18الرازي ، التفسير الكبير  )6(
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&�"ِ��*�)ْ�� �?�	 >?َ��ُ�َ�(()1(  

اقامة الوجه كناي�ة ع�ن توجي�ه العق�ل بالكلي�ة ال�ى طل�ب ال�دين، ن م�ن يري�د ان ((: اذ قال

ا بالقليل و عنه  هينظر الى شيء نظرا باستقصاء فانه يقيم وجھه في مقابلته بحيث  يصرف

بالكثير، نه لو صرفه عنه، ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة واذا بطلت تلك المقابلة، فقد اختل 

ابصار فلھذا السبب حسن جعل اقام�ة الوج�ه لل�دين كناي�ة ع�ن ص�رف العق�ل بالكلي�ة ال�ى طل�ب 

  )2())الدين

 )ھـ538 -(ية اذ حمل الزمخشري وقد تلتقي الكناية مع المثل في تصوير دلة اSية القرآن

ـ$ �"ُ.ُـ�� 	�ـ?� =xِْ��ـ�0 ��Aَ�ِRـE'�� �0*�ـ�=�          ((: قوله تعالى@ِJ�"$' Qَ�ُـ�:ً َ�$	�*�ـ�� ��ـ6 	B�=َK� َ�ُـ��� gَD9 �� �̂�� ��X(()3( 

مث��ل لف��رط الت��ذليل ومجاوزت��ه الغاي��ة؛ ن المنكب��ين : المش��ي ف��ي مناكبھ��ا ((: عل��ى المث��ل فق��ال
ما من الغارب ارق شيء من البعير وانباه عن ان يطأه الراكب بقدمه ويعتم�د علي�ه، ف�اذا ملتقاھو

  )4())...جعلھا في الذل بحيث يمشي في مناكبھا لم يترك

ف�اذا .. ((:يحم�ل تفس�يره لdي�ة ذاتھ�ا عل�ى الكناي�ة اذ ق�ال )ھـ606 -(في حين نجد الرازي 

نھاية في انقي�اد والطاع�ة، فثب�ت ان قول�ه  صار البعير بحيث يمكن المشي على منكبه فقد صار

  )5())كناية عن كونھا نھاية الذلولية )فامشوا في مناكبھا(

وھ��ذا يعن��ي ان المث��ل والكناي��ة يلتقي��ان ف��ي تجس��يد دل��ة اSي��ة القرآني��ة واب��راز ص��ورتھا 

مث�ل ف�ي فض�  ع�ن ذل�ك ف�ان ال.. المعنوية فك ھما يتعلقان بارادة المعنى الثاني الم�رادف ل�Xول

يترصد اس�تعمال الحقيق�ي ف�ي اغل�ب الص�يغ فھ�و اص�ل، واس�تعمال المج�ازي في�ه ((القرآن 

، وت��ربص ف��ي المع��اني فھ��و الف��رع، ولكن��ه يلج��أ الي��ه لحاج��ة فني��ة تحتمھ��ا ض��رورة للفك��راعم��ال 

  )6())الصور البيانية التي يسبغھا تعبيره ادبي، والتي استساغھا العرب في استعمال

ن ھذا ان المفسرين قد ادركوا الدلة اصط حية للكناية فض  عن ان بعض�ھم نخلص م

كان منظرا صط حھا عند مت�أخري الب غي�ين وايض�ا انھ�م حلل�وا الص�ور الكنائي�ة ف�ي ال�نص 

  .. القرآني كاشفين عن دلتھا تارة وعن حسنھا تارة أخرى وصو الى استظھار الب غة القرآنية

                                                
 .105يونس،  )1(
 .173: 17التفسير الكبير الرازي،  )2(
 . 15الملك ،  )3(
 .585: 4الزمخشري ، الكشاف  )4(
  .69: 30الرازي، التفسير الكبير  )5(
 .162محمد حسين الصغير ، الصورة الفنية في المثل القرآني .د )6(
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  . اية عند المفسرينمقاصد الكن -1

لق�د خرج�ت الص��ور الكنائي�ة ال�ى مقاص��د واغ�راض ش�تى  اس��تطاع بع�ض الب غي�ين م��ن 

  )1(تحديد البعض منھا

اما المفسرون فانھم حددوا اكثر المقاصد واغ�راض الت�ي خرج�ت اليھ�ا الص�ور الكنائي�ة 

  : التي اشتملت عليھا اSيات القرآنية على النحو اSتي

  . براز القبيح بمعرض حسنتھذيب اللفظ وا -1

كانت خصيص�ة م�ن خص�ائص اس�لوب القرآن�ي وھ�و أن ت�أتي الكناي�ات القرآني�ة لتجس�د 
ادب القرآن���ي ال���ذي يعن���ى ب���ابراز اللف���ظ القب���يح بمع���رض حس���ن وق���د فط���ن المفس���رون لھ���ذه 

 |((: لقوله تعالى )ھـ310-(الخصيصة وابرازھا كما في تفسير الطبري ?F� �̂�� $@EFَ�$F  Z+��� ��V<ـ-�ْ1َ� َ: ���'	
�vََْ�%�ـ.ُ�� ��OِR "ُ'ـ�ُ��   ���� ٍgAِJd �ِ�ِ+$/ �:ِR $cJ�'�9 َ:� O�ُ��ُ1َ� $	 ���)َ.�Dَ� ���� L=$َ��d ��ُ�ْ�َ��     ��َ� ٍ�ـ2َd ـ�.َ���َـ� �َ�� /	

��َ� ���f$َــvْ�� �?ــ�	ــ'��ُ�� �	  �ــ�َ� i$ــ9  i$ــ%
ــ�ُ�� ��' �%	َ: ��ُ��Xــ���5 +�9��ِــ�
cJــ$ َ�$	�%Aoَ �c�A�Dــq ــ���)>)A�ََ� ci$ــ�ََ.ــ�� َ�]ِــ���� 	
�c=�ُ2َT ���ُ2/ O$َ" 0�.�� >OِR ��ُ�F���Fَ��(()2(  

أو جاء أحدكم من الغ�ائط بع�د قض�اء حاجت�ه في�ه وھ�و مس�افر وإنم�ا عن�ى ب�ذكر ((: إذ قال

  )3())مجيئة منه قضاء حاجته

او ج�اء اح�د .. ((وقوله ((: المفھوم الكنائي لھذه اSية اذ قال )ھـ460 -(وقد أكد الطوسي 

والتغ�وط كناي�ة ع�ن .. يعن�ي الح�دث المخص�وص وأص�له المطم�ئن م�ن اZرض،  ))منكم الغائط

  )4())..الحدث في الغائط

فقد عدھا  )ھـ606 -(اما الرازي  )5(كناية عن قضاء الحاجة )ھـ548 -(وعدھا الطبرسي 

لحدث بھذا اسم تسمية للشيء باسم مكانه اذ كان الرجل اذا اراد قضاء الحاجة عدھا من تسمية ا

                                                
 .62-60 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب غيا : ، ظ674: 2المبرد، الكامل في ادب واللغة : ظ )1(
 .43: النساء  )2(
 .166: 6الطبري، جامع البيان  )3(
 .207: 3الطوسي، تفسير التبيان  )4(
 .69: 3الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن : ظ )5(
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  )1(طلب غائطا من ارض يحجبه عن أعين الناس

ه فيه عند قضاء الحاجة، يليس المكان المرتفع من ارض ولكن ما يؤتى عل((: اذ المراد 

ان يرتف�ع بمس�تواه، والكلم�ة ان حينم�ا يري�د اللف�ظ ((وذلك ان القرآن الكريم )2())بوصفه زما له

  )3())...تسمو بعطائھا، يتكلم بال زم ويكني عن نتائج ذلك بما يذكره من اللفظ الظاھر

��ــ�g ((: ونلح��ظ ك��ذلك ھ��ذا ادب القرآن��ي يس��تظھره المفس��رون ف��ي تفس��يرھم لقول��ه تع��الىُ�
ـ$ J�� >?�X ��ُ��f$%�� �َ�ِR �<�َ>��� ِb$A
V�� eََ.�A�َ ��ُ��َ          O�ُ�$َْ�ـ_�ـ$\  َ�@�ـ?< /.�ـ� ��.�ـ�0 �َ���ُـ�� "ُ'ـ�ُ�� َJ�� ��َُْ�ـ��\  َ��ُـ�� �

   �+� ��.��0 َ��ُـ�� �"ُ.ُـ�� ����ـj�ََ" $	 ��ُvَ��+�� >?�X�����$+ O�$�َ ��ُ��'/ $َ2/� ��ُ��A.َ/ I$�ََ� ��ُ���ـ�  �%ُ2�َ� ��
A�+َK� ُ��Aَ_�ْ� ��ُ��َ ?>AJَ�F�"$/ ��ُ�ْ�َ�� >?�X�����$Jُ� َ:� ِg�A�.�� �َ�ِR b$A
V�� ��E)��َ� >�ُ� ِ��[َ2ْ�� �?�	 �M��dَK� ���Aَ_�ْ� �?�	 �a 6�� O�ُ2

�ُ1��F ���@�.Dَ� ِ\$>'.�� �0��$F| �0�.�� �?
AJ�F Y��َ^َ" $X��+�ْ1َ� -َ� �0�.�� �M����� Yْ.�� ��ِ9$%)ْ��O(()4(  

.. فأم�ا الرف��ث فان�ه كناي�ة ع��ن الجم�اع ف��ي ھ�ذا الموض��ع((: )ھ��ـ310 -(اذ  ق�ال الطب�ري  

  : والرفث في غير ھذا الموضع ا فحاش في المنطق كما قال العجاج

  )6())...)5(عن اللغا ورفث التكلم

وھو افصاح بما يجب ان .. ((: القول في تفسيره فيقول )ھـ538 -(ويفصل الزمخشري 

فكنى به عن الجماع نه  يكاد يخلو من  ))ف  رفث و فسوق((وقال _ تعالى .. نى عنه، يك

وقد ((: لم كنى عنه ھھنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخ ف قوله: شيء من ذلك فان قلت

، )2())أو مس�تم النس�اء((، )1())باش�روھن((، )8())تغشاھا فلما((، )7())افضى بعضكم الى بعض

                                                
 .112: 10الرازي، التفسير الكبير : ظ )1(
 .115محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي  )2(
 . ن الصفحة نفسھا.م )3(
 .187قرة، الب )4(
 . 296العجاج، ديوانه  )5(
 .194: 2الطبري، جامع البيان  )6(

 	�'��ُ�� 	�A�.َT $ً�$nَA`ً$(( 21النساء ،  )7(Oْ^Hَ�� ٍa�D+ ��َِR ��ُ�ُU�D+ �َU�َْ� ��َ�� �0َ��ُ^�Hْ��َ ��Aَ"�((. 

(( 189اعراف ،  )8(� lZ����� ٍzْ2َ� �?�	 ��ُ�َ1َ.H ��^��� ��X  �C>�ـ)َ� $ً2A�2H c-�)� �pَ.)� $X$>*َv�َ $>)َ.�َ $@�A�َِR ?ُ��%A�� $@9��َx $@�'�	 gَD9
?Fِ��"$>*�� �?�	 >?�َ�ُ�'َ� $c5��$q $'َ��A�َ| �?���َ $)�@>+= 0�.�� ��/M �pَ.َ1ْ�َ� $>)َ.�َ �0ِ+ �C>�)�َ((. 
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  ،)3())دخلتم بھن((، )2())النساء

 ((، )6())فم����ا اس����تمتعتم ب����ه م����نھن((، )5())م����ن قب����ل ان تمس����وھن((، )4())ف����أتوا ح����رثكم((

  )8())..استھجانا لما وجد منھم قبل اباحة: ؟ قلت)7())تقربوھن

ان _ سبحانه حي�ي يكن�ى بم�ا ش�اء ان الرف�ث ((قول القائل بـ )ھـ548 -(وينقل الطبرسي 

                                                                                                                                       

.�ـ� ��.�ـ�0 �َ���ُـ�� "ُ'ـ�ُ��     �ُ���A�َ ��ُ��َ �g ((.187البقرة ،  )1(/ >?�@�َ  \$J�� ��ُ�ْ�َ�� ��ُ��َ  \$J�� >?�X ��ُ��f$%�� ��َِR �<َ�>��� ِb$A
V�� eََ.
ُ"� ��ُ��َ �0�.�� jَ�َ" $	 ��ُv�َ�+�� >?�X�����$+ O�$�َ ��ُ��'/ $َ2/� ��ُ��A.َ/ I$�َ�َ ��ُ�%ُ2�َ� O�ُ�$�َْ_�َ ��ُ. ��ُ��َ ?>AJَ�F ���� ���+�����

    >?�X���$��ـJُ� َ:� ِgـ�A�.�� َِ�ـ�R b$Aـ
V�� ��E)��َ� >�ُ� ِ��[َ2ْ�� �?�	 �M��dَK� ���Aَ_�ْ� �?�	 �aA�+َK� ُ��Aَ_�ْ�         ��ـ����M ��.�ـ�0 َ�ـ- Yـ.ْ��ـ9$ِ�� % ��ـ6 ��ْ(O�ُ2�"$ـ�َْ�ـ�ُ�� /� 
�F Y��َ^َ" $X��+�ْ1َ�O�ُ1��F ���@�.D�َ ِ\$>'.�� �0��$F| �0�.�� �?
AJ((  

:َ R $cJ�'�9ِ(( 43النساء ،  )2(� O�ُ��ُ1َ� $	 ���)َ.�D�َ ���� L=$َ��d ��ُ�ْ�َ�� Z->V�� ���+�ْ1�َ َ: ���'	| ?F�^��� $@EFَ�$F  �OِR�vَْ�%�ـ.ُ�� �َ ���� ٍgAِJd �ِ�ِ+$/ �:
ــ�  	�ــ'��ُ�� 	�ـ?� �v�َْــ$���f �َ��  "ُ'ـ �َ� i$ــ9 ��َ� ٍ�ـ2َd ــ�.َ���َــ� �َ�� /ــ$ َ�$	�%ــ���5    �ُ�� 	 cJ
Aoَ �c�A�Dــq ـ���)>)A�َ�َ ci$ــــ���� 	 ِ[َ� َ�َ.ــ�� i$ـ%
%�ــ�ُ�� ��'	َ:

�c=�ُ2َT ���ُ2/ O$َ" 0�.�� >OِR ��ُ�F���Fَ�� ��ُ��X��9��ِ+((. 

ُ����((23النساء ،  )3(��A.َ/ �p	
�   �pـ�Hُ��ْ� �C$'+� ِ�َK� �C$'+� ��ُ�ُ�َ:$H� ��ُ�ُ�$>)/� ��ُ�ُ���Hَ�� ��ُ�ُ�$'+� ��ُ�ُ�$@>	ُ�
��ــ        >-�� ��ُ��J�f$ــ+=� ��ُ��f$ــ%�� �C$ــ@>	ُ�� �eــ$/ َ�>��ُ�ُ�� 	�ــ?� ���ــ� Hَ�� ��ُ�'�Dــ ��ــ6 �َ=��َ>-�� ��ُ�ُ�ــ$@>	ُ�ــ�=ِ"ُ�� 	�ــ?�   � �[��ــ6  �� 6

'�+َ� ُg�f-�� ��ُ��Aَ./ �$'�9 -�َ >?ِ@ِ+ ��ُ�.ْHM ��ُ��ُ��َ ��َ� �OِP�َ >?ِ@ِ+ ��ُ�ْ.HM 6��>-�� ��ُ��f$%�� ?�A+ ���D)�[�َ �Oَ�� ��ُ�ِ+-�qَ� �?�	 ?F�^��� ��ُ��f$
�.�� >OِR �.َd ���َ $	 �:ِR ِ?�A�َ�Hُ��ْ�$c)A��= �c=�ُ2َT O$َ" 0((. 

�/�.َ(��� �َ���ـُ (( 223البقرة ،  )4(� 0�.�� ��ُ1���� ��ُ��%ُ2�َ��� ���	
��َ� ��ُ��ْ�� ���َ� ��ُ��َ��� ��ُ�ْ��َ ��ُ��َ  !��� ��ُ"�#$�ُـ�,�  ��%-�	 ��
&�'�	�(�)ْ�� ��
*+�((. 

oَ �OِR.�1ْ�ُ(�(( 237البقرة ،  )5(�   �:ِR ��ُْـ����ْ�ُ�� �َ'��Vـ�� 	ـ$ َ���َ $	 ���V�'َ� ًeَUFِ��َ >?�@َ� ��ُ�ْ���َ ���َ� >?�X�E%)َ� �Oَ� ِg�Jَ� �?�	 >?�X�  O2ُـ��DF �Oَ� 
gَْUَ2�ْ� ���%'َ� َ:� L�ْ1��.�� �I��َْ� ��ُ2�D�َ �Oَ�� ِ�$َ�
'�� �Z�ْ1�/ �,��Aِ+ ��^��� �ُ2�DF ��َ�  ��V+ O�ُ.)�D�َ $)ِ+ 0�.�� >OِR ��ُ�'�A+((. 

 Qَ      (( 24النساء ،  )6(i�=��ـ�g َ��ُـ�� 	ـ$ �ُ�� ��ُ��Aـ.َ ��.�ـ�0 /I$َ�ـ�" ��ُ�ُ�$)�Fَ� �pَ�َ.	 $	 �:ِR �i$%
'�� �?�	 �C$'V�5�)ْ���  �Oَ� ُـ�����
 ��AَT &�'�V�5�	 ��ُ������	َ�ِ+ ��ُv�َ�Jَ�   �Aَـ���َ�ـ$ )A�� ��ُ��Aـ.َ/ �$'�9 َ:� ًeَUFِ��َ >?�X=��9ُ� >?�X�ُ���َ >?�@�'�	 �0ِ+ ��ُ��D�َ�)َ��d� $)َ� &�5��$�ُ�� +ِـ�0 	�ـ?� +�Dـ��    	�%

$c)A��� $c)A�./ O$َ" 0�.�� >OِR �eَUFِ�َ2�ْ�((. 

gُْ� ِaA�5(( 222البقرة ،  )7()ْ�� �?/ Yَ��ُ� َ��%F َ�ـ�ْ��X�ُ?< 	�ـ         �O���hَ@<ـَ �َQِPـ�َ O��hْ@�ـF ـ���� >?�Xـ��+�ْ1�َ َ:� ِaA�5ـ)ْ�� 6�� i$%
'�� ��ُ�ِN�َ�/$�َ LًQَ� ��X �?
?Fِ�
@َh�َ�)ْ�� Ej�5�F� &ِ+�>����� Ej�5�F 0�.�� >OِR �0�.�� ��ُ"�	َ� �<�A�((. 

 .257-256: 1الزمخشري، الكشاف  )8(
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  )1())ة وافضاء ھو الجماعواللباس والمباشر

عن المجامع�ة تأديب�ا  )تمسوھن(انما كنى بقوله .. ((: أنه تعالى )ھـ606 -(ويرى الرازي 

  )2())للعباد في اختيار أحسن اZلفاظ فيما يتخاطبون به و_ اعلم

عن أدب الخطاب القرآني في تعامله مع الص�ور الكنائي�ة  )ھـ538 -(ويكشف الزمخشري 

'�ـ�� QِRَ� �5َ��َـ�ُ�� ��ْ(�)�	�'ـ$�C �ُــ�<     ((: تھ�ذيب اللف�ظ كم��ا ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الىالت�ي تعن�ى ب	| ?F�^ــ$ ���ـ@EFَ�$F
           @�َ�E�َ�ـ�Dَ� lZ>�ـ?� /�ـ�	 >?ِ@�Aـ.َـ$ َ��ُـ�� /)َ� >?ِ@�Aـ.َـ$ �َ�ُـ�� /)َ� >?�Xـ�E%)َ� �Oَ� ِgـ�J�َ �?�	 >?�X��)ُ�ْ1�.َo  ـd� >?�Xـ��D{�)َ� $  $c���ـd >?�X���
�

c-A�)9(()3(  

ولم يرد لفظ النكاح في كتاب _ ا في معنى العقد؛ نه في معنى الوطء من .. ((: اذ قال

والمماس�ة والقرب�ان والتغش�ي الكناي�ة عن�ه بلف�ظ الم مس�ة : ومن آداب القرآن . باب التصريح به

  )4())واتيان

حس�ن واZلط�ف واح�ز للمفاص�ل فكان�ت خي�ر ش�اھد يعد كنايات القرآن ھي ا نراهلذلك 

�ِ  ((:على أدب اسلوب القرآني كما في تفسيره لقوله تعالى�AَT �?�	 i$َU�A+ �}��ْ_�َ Y��$'9 ��َِR �َ�F ���)ْ���

L��Hُ� ًeF| li��d(()5(   

الع�ورة الرداءة والقبح في كل شيء، فكنى به عن البرص كما كن�ى ع�ن : السوء((: اذ قال

وأس�مائھم س�مه مجاج�ة، ،عنه نف�رة عظيم�ة وبھم. والبرص ابغض شيء الى العرب.. بالسوأة 

 و اح�ز للمفاص�ل م�ن كناي�ات الق�رآن  الط�ففكان جديرا ب�ان يكن�ى عن�ه، و ن�رى احس�ن و

  )6())وآدابه

  ((: ليس ذلك فحسب بل نلحظ ان ادب القرآن�ي يتجل�ى ف�ي قول�ه تع�الىF َ��ـ�� �pـ6   َ�$َ�ـ�� �Oُـ��

                                                
 . وھو قول ابن عباس 34: 2، 15: 2الطبرسي ، مجمع البيان  )1(
 .138: 6الرازي، التفسير الكبير  )2(
 .49: احزاب )3(
 .557: 3الزمخشري ، الكشاف  )4(
 .22: طه )5(
 .61: 3ا لزمخشري ، الكشاف  )6(
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$�A�v+ �?ُ"َ� ���َ�  �*+ 6�'�%%�)F ���َ�  b-ُT(()1(  

جع�ل الم�س عب�ارة ع�ن النك�اح الح� ل، ((: عن دلته بقوله )ھـ538-( كاشفا الزمخشري

والزن�ا ل�يس  )3())أو مس�تم النس�اء((، )2())من قبل ان تمس�وھن((: نه كناية عنه، كقوله تعالى

بھ�ا وم�ا اش�به ذل�ك، ول�يس بقم�ن ان تراع�ى ف�ه الكناي�ات  فجربھ�ا، وخب�ث: ه كذلك، انما يقال في

  )4())واSداب

اذن فان الصور الكنائية التي زخر بھا القرآن الكريم والتي كش�ف ع�ن دلتھ�ا المفس�رون 

انما ھي سمة من سمات ال�نص القرآن�ي والت�ي تتعل�ق باتي�ان ب�اللفظ المھ�ذب ف�ي الموق�ع القب�يح 

  .. منه النفوس او تقشعر منه اZبدان تنفرحسن حتى   ليعرضه بمعرض

  

  تعظيم المكنى -2

خرج الصورة الكنائية الى تعظيم المكنى كما فطن الى ذلك المفسرون كما في تفسير توقد 

((: لقوله تعالى )ھـ310-(الطبري O�ُ1َ.ْ_�F ���X� $ً��A� �wُ.ْ_F َ: $	 O�ُ"ِ��*�Fَ�(()5(  

فأخرج مكنيھم مخرج مكنى بن�ي آدم،  ))وھم يخلقون((وقيل ((:)ھـ310-( الطبري اذ قال

مخرج الخبر عن غير بني آدم، Zن الذين )من( بـ )ما(فأخرج ذكرھم بـ )أيشركون ما(وقد قال 

  )م�ا(يخب�ر عنھ�ا ب�ـ يكانوا يعبدونه انما كان حج�را او خش�با او نحاس�ا، او بع�ض اش�ياء الت�

فأخرجت كن�ايتھم مخ�رج كناي�ة بن�ي آدم، ن الخب�ر عنھ�ا  )وھم(: ثم قيل )ما(فقيل لذلك  )من(بـ

  )6())بتعظيم المشركين اياھا نظير الخبر عن تعظيم الناس بعضھم بعضاً 

ويج�وز ان يك�ون عل�ى ... ((: ھذا المقصد لdي�ة ذاتھ�ا فيق�ول )ھـ548 -(ويؤيد الطبرسي 

يعقل فكنى عنھم كما يكنى عن العق ء ان يعظمونھا تعظيم من يعقل ويصورنھا على صورة من 

                                                
 . 20: مريم )1(
 .237: البقرة  )2(
 .43: النساء  )3(
 .11: 3الزمخشري ، الكشاف  )4(
 . 191: اعراف )5(
 .178: 9الطبري ، جامع البيان  )6(
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((: كقوله?F��ِ9$d 6�� ���@ُ��Fَ�= �)َ1ْ���(()1(...(()2(  

�1ََ�� َ�ـ$�ُ�� "َ.�(ـeَ   ((ان مقصد التعظيم متحقق في قوله تعالى  أيضاوقد أدرك � ��ُ�$�َ $	 �0�.�$ِ+ O�ُ2�.�5F
E)X� ��ِ@�	-�dِR ��D+ ����َ2َ"� ِ��ُـ?�       �2ُ��ْْF ـ���+�ُ�F �OِPـ�ْـ.��0 َUَ� �?ـ�	ـ���0ُ �d=� �0�.�� ���X$'ْTَ� �Oَ� �:ِR ���)َ1َ� $	� ��ُ�$'F ���َ $)ِ+ ��

�=َK� 6�� ���@�َ $	� �Z��H��� $Aْ�E��� 6�� $c)A��َ� $c+�َ ̂/ �0�.�� ���@�+{ ̂D�F ������َ�F �OِR� ���@�َ �c��AH �?�	 ِBl��V�َ َ:� �6���(()3(  

ا Zن�ه  يجم�ع ب�ين اس�م _ واس�م غي�ره ف�ي الكناي�ة مفض�لھ وإنما لم يقل م�ن.. ((: اذ قال

g انما ل�م يق�ل : وقيل ))و_ ورسوله احق ان يرضوه((: وھكذا القول في قوله سبحانه.. تعظيما

  )4())من فضلھما ن فضل _ سبحانه منه وفضل رسول _ من فضل _

ا ان المفسرين قد ساھموا في الكشف  )5(و شك في ان الب غيين قد ادركوا ھذا المقصد

الكشف عنه ضمن سياق النص القرآني الكريم وما احتواه من سمو أدبي اراد لXف�راد ان يتبع�وه 

  ...في تخاطبھم

  .بالمكنى تحقيرا9زدراء وال -3

ف�ي ح�ين نج��د  )6(ال�نص اZدب�يياق س�لق�د فط�ن بع�ض الب غي�ين ال�ى ھ�ذا المقص�د ض�من 
اذ نلحظ ذلك في ضمن النصوص القرآنية في سياقات متعددة وبشكل موسع  هالمفسرين قد ادركو

ـvُ.�Jَ?< /�'�ـ�َ�        ((: لقوله تعالى )ھـ460 -(تفسير الطوسي F $ـ>	ِR $ً�$ـ%��ِR ِ?�Fْ����ـ��$ِ+��J�Dَـ���� FِR �:ِR<ـ$,� � �:َ� YـE+= �َUَ�� 
$crِ�َ" ً:��َ� $)�@�َ ْgُ�� $)�X��@�'�َ َ:� ��ُ� $)�@�َ ْgُ1َ� -�َ $)�X-�" ��َ� $)�X���َ� �J���ْ�(()7(  

كلمة يكنى بھا عن الك م القبيح وما يتأفف به، ن التف وسخ الظفر،  )أف(و.. ((: بقوله

  )8())..وسخ اZذن )اZف(و

 )ھ�ـ548 -(ي الى اداء مقص�د اس�تھزاء ف�ي تفس�ير الطبرس�ي وكذلك خرج التعبير الكنائ

                                                

$9ِ(( 4يوسف،  )1(d 6�� ���@ُ��Fَ�= �)َ1ْ��� z�)>*��� $cJَ"��َ" �*/ ��َ� �p�Fَ�= 6{�ِR �p+َ�$F �0Aِ+َ��� ���d��F َ7$�َ ْQِR?F��((. 

 .317: 4الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن )2(
  .74: التوبة  )3(
 .67: 5الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن  )4(
 .61-60 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب غيا : ، ظ674: 2المبرد ، الكامل : ظ )5(
 .60 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب غيا : ظ )6(
 .23اسراء ،  )7(
 .466 -465: 6الطوسي، التبيان  )8(
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ـ$ 	ـ$ َ�*ـ$       ((: لقوله تعالى'���ـgَ ��ـ6 �َ	��Dْ2َ� �Oَ� ��َ� $َ�ـ�#$�J�Dـ�� |+F $	 َ����َْ� �Oَ� َ����	ْ��َ Yُ�-qَ� �j�AD��$F ��ُ�$�َ    ��Aـ�.5�ْ� pَْ�ـK Yِ��ـR �i

��A��>���(()1(  

كنى عن الدين بالص ة Zنھا من اجل امور الدين وانما قالوا ذلك عل�ى : اقالو.. ((: اذ قال

محك�ي ق�ولھم  وك�ان )3(الص ة كناية عن ال�دين )ھـ606 -(وقد عد الرازي  )2())وجه استھزاء

تعبيرا دقيقا للغاية، ن الص ة م�ن اب�رز مظ�اھر التوج�ه العب�ادي g تع�الى، وھ�م   )أص تك(

_، بل ان يعبدوا ما ك�ان يعب�د آب�اؤھم، فكان�ت الكناي�ة بالص� ة ع�ن ذل�ك م�ن  يريدون ان يعبدوا

  . دقائق اشارات القرآنية

ـ���J   ((: ان ھ�ذا المقص�د متحق�ق ايض�ا ف�ي قول�ه تع�الى )ھ�ـ606-(ويرى الرازي%َ" ?F�^ـ����
�@�َ $	 ٌe���Q ���@ُ1X���َ� $@�.ْn�)ِ+ leَ�
Ad �i�N9 �C$�َ
A>%��         $ـc)�.ْ`�	 ِgـ�A�.�� �?ـ�	ـ$ cDَh�� ���@�X�9ـ��� �pAـ�*ْTُ� $ـ$�qـ�ٍ "َ�َ��(/ �?�	 �0�.�� �?�	 ��

O�����$H $@A�� ���X ِ=$>'�� �I$5�qَ� Y��َ���ُ�(()4(  

  )5(.كناية عن الھوان والتحقير والنقصان )وترھقھم ذلة(وذلك أنه عد قوله تعالى 

  : المبالغة في اداء  المعنى -4

 -(استطاع المفسرون من ادراك مقصد من مقاصد التعبير الكنائي اذ يكشف لن�ا الطوس�ي 

   ((: عن مقصد المبالغة في اداء المعنى في تفسيره لقوله تعالى )ھـ460Yَِ�ـ� /�'��1ـR ًeَ��ُ.ْv	 َ��F gْD�[�َ َ:�
c=��%�5	 $c	�ُ.	 ��Dْ1َ�َ� ���%Jْ�� �gُ" $@hْ�%�Jَ� َ:��(()6(  

أي   تكن ممن  يعطي شيئا و يھب، ))و تجعل يدك مغلولة الى عنقك((.. ((: بقوله

فتكون بمنزلة من يده مغلولة الى عنقه،  يقدر على اعطاء وذلك مبالغة ف�ي النھ�ي ع�ن الش�ح 

أي و تعط ايضا جميع ما عندك، فتكون بمنزل�ة م�ن بس�ط ))و تبسطھا كل البسط((وامساك 

                                                
 .87ھود، )1(
 .244: 5الطبرسي ، مجمع البيان  )2(
 .43: 18الرازي، التفسير الكبير : ظ )3(
 .27يونس،  )4(
 .80: 17الرازي، التفسير الكبير : ظ )5(
 .29: اسراء  )6(
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  )1())يده حتى  يستقر فيھا شيء وذلك كناية عن اسراف

ا حس�ن الكناي�ة وجودتھ�ا حت�ى لھ�ا الع�رب، ويھ�زھم بھ� مما يط�رب((فكانت ھذه الصورة 

  )2())..وذيوعا وانتشارا سيرورة عادت مث  من امثال

ي الذي رأى ان المبالغة م�ن الفوائ�د الت�ي تحققھ�ا الكناي�ة ف� )ھـ538 -(وكذلك الزمخشري 

ـ^ْ=#�"ُ��    ((: قوله تعالىF $ـc9��ْxَ� ِb$ـDْ�َK� �?�	� $c9��ْxَ� ��ُ��%ُ2ْ�َ� �?�	 ��ُ��َ gَD9 ِB�=َK�� �C��$)>%�� ���o$�َ
���VJ�� �]A�)>%�� ��X�  i�6� �0�.ْn�)َ" z�Aَ� �0A��(()3(   

جعل : يذرؤكم به؟ قلت:  قيلما معنى يذرؤكم في ھذا التدبير؟ وھ : فان قلت.. ((: اذ قال

.. ھذا التدبير كالمنبع والمع�دن للب�ث والتكثي�ر؛ ا ت�راك تق�ول للحي�وان ف�ي خل�ق ازواج تكثي�ر

عن ذاته، قصدوا المبالغة ف�ي ذل�ك  نفيهمثلك  يبخل، فنفوا البخل عن مثله، وھم يريدون : قالوا

وعمن ھو على أخص اوصافه، فقد نفوه فسلكوا به طريق الكناية، نھم اذا نفوه عمن يسد مسده 

  . عنه

ف�اذا عل�م .. انت  تخفر: العرب  تخفر الذمم، كان ابلغ من قولك: ونظيره قولك للعربي

ا  ))ليس كمثل�ه ش�يء((: ليس كاg شيء، وبين قوله: انه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله 

وھو نفي المماثلة عن : تعاقبتان على معنى واحدما تعطيه الكناية من فائدتھا، وكأنھما عبارتان م

  )4())...ذاته

وھو ينقل  )ھـ471 -(ولم يغفل الب غيون ھذا المقصد بل فطن اليه عبد القاھر الجرجاني 

ما اجمع علي�ه الجمي�ع عل�ى ان الكناي�ة ابل�غ م�ن افص�اح، وان�ه ي�رى ان المبالغ�ة  تتحق�ق ف�ي 

  )5(.بره اليھا، ولكنھا في طريق اثباته لھا، وتقريره اياھاانفس المعاني التي يقصد المتكلم بخ

وھ�و أم��ر ق��د حقق��ه المفس��رون ف��ي الكش��ف ع��ن ب غ��ة ال��نص القرآن��ي وم��ا يؤدي��ه التعبي��ر 

: لقول�ه تع�الى )ھـ606 -(الكنائي من مبالغة في اداء معنى النص القرآني كما في تفسير الرازي 

                                                
 .470: 6الطوسي، تفسير التبيان  )1(
 .115محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د )2(
 .11: الشورى )3(
 .217: 4الكشاف  الزمخشري، )4(
 .290، 48الجرجاني ، عبد القاھر ، دئل اعجاز  )5(
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))�� $'�'�A�/َ�ِ+ Yْ.ُ2ْ�� �]'�q��O�ُ��ْv�	 ���@��ِR ���)َ.َk ?F� �̂�� 6�� 6�'�J�o$َ_ُ� َ:� $'ِA��(()1(  

ان م�ن : ثانيال.. اجراؤه  على ظاھره من وجوه فھذا  يمكن )بأعيننا(أما قوله ((: اذ قال

عينه عليه، فلما كان وضع العين على الش�يء س�ببا لمبالغ�ة  يضعكان عظيم العناية بالشيء فانه 

بحفظن�ا اي�اك حف�ظ : جعل العين كناية عن احتياط، فلھذا قال المفسرون معناهوالعناية  احتياط

  )2())من يراك ويملك دفع السوء عنك

  ((: يرى تحقق ھذا المقص�د ف�ي قول�ه تع�الى )ھـ606 -(فض  عن ذلك فان الرازي ?F�^ـ����
�[�َ lC$>'9 ���@ُ.�H���'d �C$5��$>V�� ��ُ.�)/� ���'	|      ���@ُ.�H��ُـ��  Z�ْ��{  	�hَ@<ـxَ� $ـ@A�� ـ���@�َ �c�ـ+َ� $@A�� ?F����$H �=$@�َْK� $@���5�َ �?�	 �ِ�

c-A�.َk $�.�k(()3(  

اعلم ان ب د العرب كانت ف�ي غاي�ة الح�رارة، فك�ان الظ�ل عن�دھم (.. (: اذ قال في تفسيره

فاذا كان الظل عبارة عن الراحة . ...الراحة أعظم اسباب الراحة، ولھذا المعنى جعلوه كناية عن

ق�ة الق�رآن وھ�ذا مم�ا يكش�ف ع�ن ع  )4())..كان الظليل كناي�ة ع�ن المبالغ�ة العظيم�ة ف�ي الراح�ة

  ....بالبيئة وتلك خصيصة من خصائص اعجازه كشف عنھا المفسرون قبل غيرھم

  . ا9يجاز في التعبير -5

ي عن��د المفس��رين اذ ج��اءت اكث��ر النص��وص م��ن أھ��م مقاص��د التعبي��ر الكن��ائ ايج��ازيع��د 

ف�ي تفس�يره لقول�ه  )ھ�ـ538 -(فض�  عم�ا ص�رح ب�ه الزمخش�ري  )5(القرآنية حافلة بھذا المقص�د

"ُ�� 	�ـ?� ��M       ((: تعالىi���J��َ�$ َ�ـ�ْ�ُ�� +ِ%�ـ�=lZ 	�ـ?� 	�nْ.�ـ�0 ���M/�ـ�� ��ـ@/ �.َ/ $'ْ� >N�َ $>)�	 ٍj�F= 6�� ��ُ�'ُ" �OِR  Oِ ��.�ـ �&���M$ـq ��ُـ�'ُ" �OِR �0   *

ِ���$َ�.ْ�� �C>��/ُ� �Z=$[�5�ْ�� �\$>'�� $X�M�ُ�� 6����� =$>'�� ��ُ1��$�َ ��ُ.Dْ2َ� �?َ�� ��ُ.Dْ2َ� ���َ �OِP�َ?F(()6(  

Zنه فعل : لم عبر عن اتيان بالفعل وأي فائدة في تركه اليه؟ قلت: فان قلت... ((: اذ قال

                                                
 .37ھود،  )1(
 .223 -222: 17الرازي ، التفسير الكبير  )2(
 .57النساء ،  )3(
 .137: 10الرازي، التفسير الكبير  )4(
 . من البحث )  (صفحة : ظ )5(
 .24 - 23 البقرة ، )6(
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والفائدة فيه انه جار مج�رى الكناي�ة الت�ي . نعم ما فعلت: فيقال لك. اتيت ف نا: تقول. فعالمن ا

  )1())تعطيك اختصارا ووجازة تغنيك عن طول المكنى عنه

Uُـ��Eَ   ((: قوله تعالىفي تفسيره ل همتحقق كذلك عند وايجازF َ:� Yـ�Dَ2�'F َ: $	 �0�.�� ِO��M �?�	 �m��َ� َ:�

�َ&�)��$�`�� �?�	 �ًQِR Y��ِP�َ p.ْDَ� �OِP(()2(  

فان دعوت من دون _ ما  ينفعك و يضرك، فكني عنه : معناه  )فان فعلت(((: اذ قال

  )3())بالفعل ايجازاً 

�D��((: قوله تعالى )ھـ548 -(وقد عد الطبرسي + �?�	 �0َ� Wg�5�َ -�َ $@َ1�.َo �OِP�َ ��'�َ ����   �,� c9��َxـ$ �AَTـt

�.�� �M����� Yْ.��� �0�.�� M����� $)A�1�F �Oَ� $>'kَ �OِR $D9���َF �Oَ� $)ِ@�Aَ./ �$'�9 -�َ $@َ1�.َo �OِP�َO��)َ.�DF ٍb��َ1�� $@�'
AJ�F �0(()4(  

  )5())الكنايات الفصيحة، وايجاز العجيب((من 

ير من سمات ب غة القول كشف عنه المفسرون في ضوء ب غة التعب فياذن فان ايجاز 

غي�ر م�ا كش�ف عن�ه  أخ�رى فض�  ع�ن ذل�ك ف�ان المفس�رين ق�د اض�افوا مقاص�د.. النص القرآن�ي

الب غيون من ايجاز وازدراء وتحقير بالمكنى فض  عن تجسيد مبالغة التعبير الكن�ائي للص�ورة 

  ... الكنائية القرآنية

  

  المفسرينأقسام الكناية عند 

بعد استقصاء اقس�ام الكناي�ة عن�د المفس�رين ف�ي ض�وء تفس�يرھم للص�ور الكنائي�ة القرآني�ة، 

  : وجدت انھا تنقسم على اربعة اقسام ھي

  . الكناية عن الضمير -1

 -(وھ���و أول مفھ���وم للكناي���ة ادرك���ه اللغوي���ون و الب غي���ون اوائ���ل، اذ ذك���ره س���يبويه 

                                                
 .131: 1الزمخشري، الكشاف  )1(
 .106: يونس )2(
 .356: 2الزمخشري، الكشاف،  )3(
 .230: البقرة  )4(
 .83: 2الطبرسي ، مجمع البيان  )5(



261    ...........................................................................................  الفصل الرابع

  )1()ھـ207 -(، وكرره الفراء )ھـ180

لذلك نجد المفسرين قد اتخذوا من ھذا المفھوم وسيلة لكشف دلة السياق القرآن�ي وتحدي�د 

5�ْEw ((: لقوله تعالى )ھـ310 -(كما في تفسير الطبري . الوجھة المعنوية المرادة منه� ���/�ْ�� I��َْ���

�َ $'.َ�F�$F ����َ2َ" ?F� �̂�� �=$V�+َ� ٌeV�H$� 6�X �َQِP�َ&�)��$kَ $>'ُ" ْg+ �َ ̂X �?�	 leَ.ْ2َT 6�� $>'ُ" ��(()2(  

ان تك��ون كناي��ة ع��ن : اح��دھما. وجھ��ان ))ف��اذا ھ��ي((فف��ي ھ��ي الت��ي ف��ي قول��ه ((: اذ ق��ال

  : ابصار وتكون ابصار الظاھرة بيانا عنھا، كما قال الشاعر

  أ فر عني مالك بن ابي كعب     لعمرو أبيھا  تقول ظعيني

ثم اظھرھا، فيكون تأويل الك� م حينئ�ذ ف�اذا ابص�ار  )لعمرو أبيھا(ن الظعينة في فكنى ع

  )3())..ان تكون عمادا: شاخصة ابصار الذين كفروا والثاني 

لكناي��ة ع��ن الض��مير الغائ��ب المنفص��ل، ب��ل ق��د تك��ون ع��ن الض��مير الغائ��ب ول��م تقتص��ر ا

�َ� َ�((: لقوله تعالى )ھـ460 -(المتصل كما في تفسير الطوسي ��)ْ�� �0�.�� ِ6�5�F Y��َ^َ" $@�U�DJِ+ �,��+ِ�ْ�� $'ْ.ُ1
O�ُ.�1�Dَ� ��ُ��.Dَ� �0��$F| ��ُ�Fِ��F�(()4(  

كناية عن القتيل والھاء ف�ي قول�ه ببعض�ھا كناي�ة ع�ن  )اضربوه(والھاء في قوله ((: اذ قال

  )5())البقرة

الض�مير المتص�ل الغائ�ب ع�ن اي�ة فض  عن ذلك ف�ان الطوس�ي يق�ف موقف�ا نق�ديا م�ن الكن

�OِR ((: مستنداً فيه الى سياق النص القرآن�ي ف�ي تق�دير المكن�ى عن�ه كم�ا ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى�
$�A�Uْ1	 $c)ْ�� Y
+= �.َ/ O$َ" $X�Mِ=�� �:ِR ��ُ��'�	(()6(  

جھنم، ف�إن الكناي�ة ف�ي انه ليس منكم احداً ا وھو يرد : يقول _ تعالى للمكلفين((: اذ قال

                                                
  .227 :3، الفراء، معاني القرآن 415: 2سيبويه، الكتاب : ظ )1(
 .97: انبياء  )2(
 . ورد البيت  دون عزو 110 - 109: 17الطبري، جامع البيان  )3(
 .73: البقرة  )4(
 .309: 1: وكذلك ظ 306، 305: 1سي، تفسير التبيان الطو )5(
 .71مريم،  )6(
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ھ�ي كناي�ة ع�ن الحم�ى : ق�ال هراجعة الى جھنم ب  خ ف ا قول مجاھد، فان� )ا واردھا(قوله 

ـ$ �A�nِ9ـ$        ((: واقوى اق�وال، اZول لقول�ه تع�الى.. وامراض@A�� ��1َـ��� �َ�ـ^َ=� ��`�ـ$��(�&� ?F�^ـ6 ���ـ
[ )1())�ُـ�< �ُ'

  )2())يعني جھنم

ان الكناية عن الضمير انما تصح ك�ان المعن�ى معروف�اً غي�ر  )ھـ548 -(رسي ويرى الطب

$((: ملتبس كما في تفسيره لقوله تعالىX>-9 �َQِR ِ=$@>'���(()3(  

أي جل��ى الظلم��ة وكش��فھا وج��ازت الكناي��ة ع��ن الظلم��ة ول��م ت��ذكر Zن المعن��ى ((: اذ ق��ال

  )4())...معروف غير ملتبس

فانه ي�رى ان تحدي�د المكن�ى عن�ه بالض�مير أم�ر  ب�د من�ه لتحدي�د  )ھـ606 -(اما الرازي 

Z  :َ         ((: دلة النص القرآني كما في تفسيره لقوله تعالى�ـ$ +1َـ@��ِR ُ71ُـ�F �0ِ��ـR َ7$ـ�َ ـ$ 	ـ$ �Xـ6'�َ �?
AJ�F Y>+= $'�َ �m�M� ��ُ�$�َ
�ُ.Dْ�$�َ Y��َQ ?�A+  O��/  �ْ�ِ+ َ:�  Bِ=$�َO���	�(ُ� $	 �(()5(  

إن�ه ((: وقول _ تعالى )مالونھا(و )ادع لنا ربك يبين لنا ما ھي(قوله تعالى ... ((: إذ قال

منصرف ال�ى م�ا  ))صفراء، انھا بقرة  ذلول تثير ارض بقرةيقول انھا بقرة  فارض، انھا 

ن ذبح بقرة أي بقرة كان�ت ب�ل أمروا بذبحه من قبل وھذه الكنايات تدل على ان المأمور به ما كا

اما الكنايات ف  نسلم عودھا الى البق�رة فل�م  يج�وز : فان قيل.. كان المأمور به ذبح بقرة معينة

ان يق��ال انھ��ا كناي��ات ع��ن القص��ة والش��أن، وھ��ذه طريق��ة مش��ھورة عن��د الع��رب؟ قلن��ا ھ��ذا باط��ل 

غير  الكنايات هشأن لبقى ما بعد ھذان ھذه الكنايات لو كانت عائدة الى القصة وال: احدھا: لوجوه

بل  بد من اضمار شيء آخر  وذلك خ ف اZص�ل،  )بقرة صفراء(مفيد نه  فائدة في قوله 

ان الحكم برجوع : وثانيھا. أما إذا جعلنا الكنايات عائدة الى المأمور به أو لم يلزم ھذا المحذور

ية يجب عودھا الى شيء جرى ذكره والقص�ة خ ف اصل ن الكنا والشأنالكناية الى القصة 

والشأن لم يجر ذكرھما ف  يجوز عود الكناية اليھما لكنا خالفنا ھذا ال�دليل للض�رورة ف�ي بع�ض 

                                                
 .72مريم،  )1(
 .127: 7الطوسي، تفسير التبيان  )2(
 . 3: الشمس  )3(
 .292: 10الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن  )4(
 .68البقرة ،  )5(
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  )1(...))المواضع فبقى ماعداه على اصل

وھذا اعتراض من الرازي جار على طريقته  في افتراض على تق�دير وج�وده، وال�رد 

  .عليه من ثم

تصر الكناية عند المفسرين عن الضمير فحسب بل ان ھناك كناية عن اسم اشارة ولم تق 

 �ََ.ـ��:َ َ�Uْـgُ ��.�ـ�0      ((: لقوله تعالى )ھـ310-(وعن الظرف كما في تفسير الطبري Yَ��ـQ ��ـ�D+ �?�	 ��ُ��A���َ� >�ُ�
?Fِ��d$َ_�ْ� �?�	 ��ُ�'ُ��َ �0ُ�)��=� ��ُ��Aَ./(()2(  

ع�ن جمي�ع م�ا قبل�ه ف�ي اSي�ة المتقدم�ة ، اعن�ي  ))ذلك((: وكنى بقوله جل ذكره ((: اذ قال

  )4(...)))3())واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور: قوله

��(Eـ�� �5�ْـ4<   ((: لقول�ه تع�الى )ھ�ـ606 -(ونلحظ الكناية عن اسم اشارة في تفس�ير ال�رازي َ��
���V��ُ� �OِP�َ �0�.�� Z��)�Dْ�� 	�ـ'��ُ��   �O$َـ" �?)َ� �0�.�5	 ����@�ْ� �َُ.�JF ���� ��ُ�d��i�= ��ُ1�.�5�َ َ:� ِ���@�ْ� �?�	 �%�Aَ��d� $)َ� ��ُ�

ِ+ ]��)َ� �?)َ� ��ُ�'�	َ� �َQِP�َ lY�%ُ� ��َ� leَ��q ��َ� ٍb$A�q �?�	 ٌeF���2َ� �0�dْ�= �?�	 LًQَ� �0ِ+ ��َ� $ًUFِ�	�Dْ�$  ِ���ـ@�ْ� �?�	 �%�Aَ��d� $)َ� 
45�ْ� ��َِR �Z��)
ـ        )�� Yَ��ـQ ٌeـ.َ�	$َ"  Z�ـ*/ Yـ.ْ��9�Dـ�ُ�� = �َQِR leD�Jـd� 
6 �5�ْـ4�� ٍb$>Fَ� �eَ�-�َ �b$A�V�َ ��ِ[F ���َ �?)َ�     �ِ�$��ـ��ُـ?� ��Xَ.ُـ�0 F َ�ـ�� �?

 0�.�� ��ُ1���� ِb��5�ْ� ��ِ[�%)ْ��ِI$َ1�Dْ�� ��F��� 0�.�� >Oَ� ���)َ.�/��..(()5(  

  )6())..كناية فوجب عودھا الى المذكور اZقرب، وھو وجوب الھدي )ذلك(قوله ((: اذ قال

  )6())..الھدي

: لقول�ه تع�الى )ھ�ـ310-(وقد تق�ع الكناي�ة للظ�رف واس�م اش�ارة كم�ا ف�ي تفس�ير الطب�ري 

))	 $'�َ �?
AJ�F Y>+= $'�َ �m�M� ��ُ�$�َO���	�(ُ� $	 ��ُ.Dْ�$�َ Y��َQ ?�A+  O��/  �ْ�ِ+ َ:�  Bِ=$�َ َ:  Z�َ1+ $@��ِR ُ7�ُ1F �0��ِR َ7$�َ 6�X $(()7(   

                                                
 .116 -115: 3الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .64البقرة ،  )2(

.�(( 63قرة ، لبا )3(D�َ �0A�� $	 ����ُ"ْQ�� lZ>�ُ1ِ+ ��ُ"$'�A�َ| $	 ��ُ^�H =�Wh�� ��ُ��َ���َ $'�D�َ=� ��ُ��َ$nَA�	 $�َْ^Hَ� ْQِR�O�ُ1��َ� ��ُ�(( 

 .377: 1الطبري، جامع البيان  )4(
 .196البقرة ،  )5(
 .159 ،157: 5الرازي، التفسير الكبير  )6(
 .68 البقرة ، )7(
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  )1())..كناية عن الفارض والبكر )بين ذلك(قوله .. ((: اذ قال

ال�ذي  اذن فقد حدد المفسرون صور متنوع�ة للكناي�ة ع�ن الض�مير بحس�ب الس�ياق القرآن�ي

  . وردت فيه

  . الكناية عن صفة -2

المعنوي���ة ك���الجود  ل���ب بھ���ا نف���س الص���فة والم���راد بالص���فة، الص���فةيط((وھ���ي الت���ي 

  )2())...والكرم

ولق��د ح��دد الب غي��ون اقس��ام الكناي��ة ال��ى ث ث��ة اقس��ام ھ��ي كناي��ة ع��ن ص��فه، وكناي��ة ع��ن 

 )3(ني ھ�ذه اقس�امموصوف، وكناية تخصيص الصفة بالموصوف وقد ذكر عب�د الق�اھر الجرج�ا

  )4(ا ان الب غيين المتأخرين قد حددوھا تحديدا دقيقا

ب غ�ة الق�رآن اذ لاما المفسرون فانھم ق�د فطن�وا ال�ى ھ�ذا القس�م م�ن الكناي�ة ض�من كش�فھم 

�: ((: ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى )ھ�ـ310-(نلحظ ھذا النوع من التعبير الكنائي قد حدده الطب�ري 

�� e��.v	 ��F gD��=�%� $	�.	 �D1�� �%J�� g" $@h%J� :� Y1'/ (()5(  

العطاء ن عطاء الناس وبذل : وانما وصف تعالى ذكره اليد بذلك، والمعنى .. ((: اذ قال

مع��روفھم الغال��ب باي��ديھم، فج��رى اس��تعمال الن��اس ف��ي وص��ف بعض��ھم بعض��ا اذا وص��فوه بج��ود 

ص�فة الموص�وف ال�ى يدي�ه، كم�ا ق�ال وكرم او ببخل وشح وضيق، باضافة ما كان من ذلك م�ن 

  : اZعشى في مدح رجل

  )6(وكف اذا ما ضن بالزاد تنفق     مقيدةٌ  يداك يدا مجد فكفّ 

فأضاف ما كان صفة لصاحب اليد من انفاق وافادة الى اليد ومثل ذلك من ك م العرب في 

                                                
 .394: 1الطبري، جامع البيان  )1(
 . 116محمد حسين الصغير،  اصول البيان العربي .د )2(
 . وما بعدھا 236الجرجاني ، عبد القاھر، دئل اعجاز : ظ )3(
محمد حسين الصغير ، اصول البيان . د:؛ ظ319ايضاح القزويني، : ؛ ظ190السكاكي، مفتاح العلوم  : ظ )4(

 . 165-162: 3احمد مطلوب، معجم المصطلحات الب غية : ؛ ظ117-116البيان العربي 
 .29اسراء ،  )5(
 .وأخرى اذا ما ضن... يداك يدا صدق: وفي رواية الديوان  225اعشى ، ديوانه  )6(
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بي���نھم ف���ي يحص���ى فخ���اطبھم _ بم���ا يتعارفون���ه ويتحاورون���ه ن اش���عارھا وامثالھ���ا اكث���ر م���ن ا

أدب الق�رآن العظ�يم ل�م ي�ذكرھما باس�م ب�ل عب�ر عنھم�ا بالكناي�ة بتص�ويره ((ا ان  )1())ك مھم

وتل�ك س�مة م�ن س�مات  )2())...الفني ال�دقيق، فت�رك التص�ريح ال�ى التلم�يح، وال�ذكر ال�ى اش�ارة

  ... المفسرون اب غة الخطاب القرآني كشف عنھ

: ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى )ھ�ـ548-(ئي عند الطبرسي ونلحظ ھذا النوع من التعبير الكنا 

)) jFِ��َ َe/$>%�� �gDَ� YFِ=���F $	� O�NA�)ْ��� 
w5�ْ$ِ+ I$�َ���ْ� َ7N�َْ� �� �̂�� �0�.��(()3(  

وانما سمى الع�دل .. أي وأنزل _ العدل والميزان عبارة عن العدل كنى به عنه((: اذ قال

  )4())...انصاف والسوية بين الخلق ةزان آلميزانا ن المي

ـ$      ((: لقول�ه تع�الى هوكذلك ھ�ذا القس�م متحق�ق ف�ي تفس�ير	� �B�=َK�� �i$َ.ـ�A@ِ�� ��%<ـ(/ �pَـ�ـ$ +)َ�

?Fِ�َ̀ '�	 ��ُ�$َ"(()5(  

ان يكون ذلك كناية عن انه ل�م يك�ن لھ�م ف�ي ارض عم�ل ص�الح يرف�ع منھ�ا .. ((: اذ قال

  )6())...الى السماء

ـ�ََ�@���          ((: ان قوله تع�الى )ھـ606-(ويرى الرازي d  }ـ���ـ$ َ@A�� ـ$ ��1ْ�ُـ6)�.ُ" ���Aَـvْ�� �?ـ�	 �Nـ>A)َ� �M$َـ��َ

 �F�^َ� ��ُ���ْ�F ���ََ� $@ُ�َ�NH(()7(  

يقال ف ن يتميز غيظا،  ))تكاد تميز من الغيظ((: قوله((: اذ قالمن الكناية عن صفة النار 

ظا وغضب فطارت منه شعلة في ارض وشعلة في الس�ماء اذا وص�فوه ب�افراط ويتعصف غي

وال�دم عن�د . لعل السبب في ھذا المجاز ان الغضب حالة تحصل عند غلي�ان دم القل�ب وأقول. فيه
                                                

 .356: 6الطبري، جامع البيان  )1(
 .116محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د )2(
 . 17الشورى ،  )3(
 .32: 9برسي، مجمع البيان في تفسير القرآن الط )4(
 .29: ا الدخان)5(
 .81: 9الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن  )6(
 . 8الملك،  )7(



266    ...........................................................................................  الفصل الرابع

الغليان يصير أعظم حجما ومقداراً فتتمدد تلك اوعية عند ازدياد مقادير الرطوب�ات ف�ي الب�دن، 

ك�ان ازدي�اد اكث�ر، وك�ان تم�دد اZوعي�ة وانش�قاقھا فش�د ك�ان الغلي�ان اش�د، فكلم�ا ك�ان الغض�ب ا

   )1())...وتميزھا اكثر، فجعل ذكر ھذه الم زمة كناية عن شدة الغضب

قلن�ا (فان قي�ل الن�ار ليس�ت م�ن احي�اء، فكي�ف يمك�ن وص�فھا ب�الغيظ ((: ثم يتساءل فيقول

فلع�ل _ يخل�ق فيھ�ا وھ�ي ن�ار . شرطا للحياة ان البنية عندنا ليست )احدھا(: من وجوه )الجواب

يج�وز  )وثالثھ�ا(انه شبه صوت لھبھا وسرعة تبادرھا بصوت الغضبان وحركت�ه  )وثانيھا(حياة 

  )2())ان يكون المراد غيظ الزبانية

: ومن صور الت زم الكنائي ما يكون كناية عن صفة عند الرازي ف�ي تفس�يره قول�ه تع�الى

))O�ُ1��َ� ��Aَ�َ� $cJA�� O���ِْ�ْ�� ُgD�[F $c	��F ��ُ���َ2َ" �OِR(()3(  

ي�وم : أن�ه مث�ل ف�ي الش�دة يق�ال ف�ي الي�وم الش�ديد.. )يجع�ل الول�دان ش�يبا(قوله .. ((: اذ قال

اح�زان، اذا تفاقم�ت عل�ى انس�ان، اس�رع في�ه ل واصل فيه ان الھموم، يشيب نواصي اطفا

القلب ، وذلك انقصار يوجب انطفاء  داخل صار الروح الىالشيب، ن كثرة الھموم توجب انق

الحرارة الغريزية، وانطفاء الحرارة الغريزية وضعفھا، يوجب بقاء اج�زاء الغذائي�ة غي�ر تام�ة 

النضج، وذلك يوجب استي ء البلغم على اخ ط، وذلك يوجب ابيض�اض الش�عر، فلم�ا رأوا ان 

علوا الشيب كناية عن الشدة والمحنة، ول�يس الم�راد ان حصول الشيب من لوازم كثرة الھموم، ج

حقيقة، ن ايصال اZلم والخوف الى الصبيان غير ج�ائز  )يجعل الولدان شيبا(المراد ھول ذلك 

  )4())يوم القيامة

بين المثل والكناية في تجس�يد الص�ورة الكنائي�ة ف�ي دلتھ�ا عل�ى  ھذا وقد جمع في تفسيره

ان دل��ة اSي��ة تحتم��ل انتق�ال بالول��دان ال��ى مرحل��ة الش��يخوخة الت��ي  الش�دة والمحن��ة ولك��ن أرى

cJ�A$((: اقترنت بالشيب كما في قوله تعالى� �\ْ�>��� gَDَ����دلة عل�ى  ش�يخوخة زكري�ا، ك�ذلك  )5())�

ھذه اSية فان دلتھا ھي ارادة انتقال الولدان من مرحلة الصغر الى الشيخوخة في يوم واحد من 

                                                
 .63: 30الرازي، التفسير الكبير  )1(
 . ن، الصفحة نفسھا.م )2(
 . 17المزمل،  )3(
 .184: 30الرازي، التفسير الكبير  )4(


(( 4مريم،  )5(I= َ7$�َ $�A�1� 
I= Y�f$/��ِ+ �?ُ"َ� ��َ�� $cJ�A� �\ْ�>��� َgD�َ���� 6
'�	 ��ْ`D�ْ� ?X� 6{�ِR((. 
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  ... م _ وقد ذكره سياق اSيةأيا

كما في تفس�ير  فض  عن ذلك فان الصورة الكنائية قد يخرجھا المفسرون الى ملحظ نقدي

��((: لقوله تعالى )ھـ606-(الرازي
@hَ�َ Y+$A���(( )1(   

يقال ف ن ط�اھر الجي�ب نق�ي ال�ذيل، اذا وص�فوه بالنق�اء م�ن المعاي�ب، ويق�ال .. ((: اذ قال

والس�بب ف�ي حس�ن ھ�ذه الكناي�ة وجھ�ان ... س الثياب اذا كان موصوفا باخ ق الذميمة،ف ن دن

ان الثوب كالشيء الم زم ل نسان، فلھذا السبب جعلوا الثوب كناية ع�ن انس�ان، يق�ال  )اZول(

  )2())...المجد في ثوبه والعفة في ازاره

وانذرھم يوم اSزفة اذ القل�وب ((: ومن الكناية عن الصفة عند الرازي تفسيره لقوله تعالى

  )3())لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم و شفيع يطاع

كناي�ة ع�ن  ))اذ القل�وب ل�دى الحن�اجر ك�اظمين((اختلفوا في ان المراد من قول�ه ((: اذ قال

والمعنى انه بلغ ذلك الخوف، الى ان انقلع القلب من الصدر وارتفع ال�ى الحنج�رة .. شدة الخوف

  )4())...التصق بھا وصار مانعا من دخول النفسو

اذن فان المفسرين قد فطنوا الى ھذا القسم من اقسام الكناي�ة وتن�اولوه ض�من س�ياق ال�نص 

  .النص القرآني والكشف عن اعجازهب غة القرآني برؤية ب غية لتصوير 

  الكناية عن موصوف -3

  )6(تص بالمكنى عنهوھي تخ )5(..الكناية المطلوب بھا نفس الموصوف: وھي

 Rَِ�ـ�    ((: لقوله تعالى )ھـ310-(ونلحظ ھذا القسم في تفسير الطبري Yـ��[�Dَ� ِ7� +ِ%�ـ)Y)َ.َk ��َ1َ� َ7$�َ
  (�.ُـ�� ��V<ـ5��$/� ���'	| ?F� �̂�� �:ِR ٍa�D+ �َ./ ���@ُU�D+ 6�v�JAَ� �i$hَ.َُ_�ْ� �?�	 �c��nَ" >OِR� �0ِ9$D���َ� �C$      $ـ)��َ� �M����M >?ـkَـ$ �Xـ�� �	 ٌgـA�.

                                                
 .4المدثر،  )1(
 .193-192: 30الرازي ، التفسير الكبير  )2(
 . 18المؤمن ، )3(
 . 52 - 50: 27الرازي، التفسير الكبير  )4(
 .162: 3الب غية احمد مطلوب ، معجم المصطلحات : ظ)5(
 .117محمد حسين الصغير،اصول البيان العربي .د: ظ )6(
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I$�ََ�� $cD�"�= >�H� �0>+= �َ2ْvَ��d$�َ �,$>'َ��َ(()1(  

  : وانما كنى بالنعجة ھا ھنا عن المرأة، والعرب تفعل ذلك ومنه قول اZعشى: ((.. اذ قال

  )2(حذرا يقل بعينه اغفالھا    قد كنت رائدھا وشاة محاذر 

لقد ظلمك بسؤال امرأت�ك الواح�دة : مرأة رجل يحذر الناس عليھا وانما يعنيا:يعني بالشاة 

  )3())الى التسع والتسعين من نسائه

كّنى بالنعاج ع�ن تس�ع وتس�عون ((قول اكثر المفسرين من انه  )ھـ460 -(وينقل الطوسي 

  )4())...امرأة كانت له وان اSخر له نعجة واحد يعني امرأة واحدة

ل��م يك��ن ل��ه تس��ع وتس��عون ام��رأة انم��ا ھ��و عل��ى وج��ه ((: يق��ول في��ه رأي��ا آخ��رث��م يع��رض 

  .. وھو رأي دقيق غير مستبعد، أو ھو محتمل في حد ذاته )5())...المثل

: ھ�ذه اSي�ة م�ن قبي�ل التمثي�ل والكناي�ة اذ ق�ال ف�ي تفس�يرھا )ھـ538-(وقد عد الزمخشري 

تمث��ي  وك مھ��م تمث��ي ؛ ن ك��أن تح��اكمھم ف��ي نفس��ه : م��ا معن��ى ذك��ر النع��اج؟ قل��ت: ف��ان قل��ت((

التمثيل ابلغ في التوبيخ لما ذكرنا، وللتنبيه على انه امر يستحيا من كشفه، فيكنى عن�ه كم�ا يكن�ى 

وانم�ا خ�ص ھ�ذه القص�ة لم�ا فيھ�ا م�ن الزم�ر ال�ى الغ�رض ب�ذكر .... عما يستسمج افصاح ب�ه،

  )6())رأةالوجه مع ھذا التفسير ان اجعل النعجة استعارة عن الم.. النعجة

الع�رب تكن�ي ع�ن ((: ان ھذه اSية كناية عن موصوف اذ قال )ھـ548-(ويرى الطبرسي 

  : النساء بالنعاج والظباء والشاة قال اZعشى

  )7(فأصبت حبة قلبھا وطحالھا    عينه عن شاته فرميت غفلة

  : قال عنترة

                                                
 .24طه، )1(
 ....قد بت رائدھا: ، وفي الديوان163اعشى، ديوانه  )2(
 . 170: 23الطبري، جامع البيان  )3(
 .505: 8الطوسي، التبيان  )4(
 . ن، الصفحة نفسھا.م )5(
 .86: 4الزمخشري ، الكشاف   )6(
 . 163شى، ديوانه اZع )7(
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  )2())...)1(حرمت علي وليتھا لم تحرم    يا شاة من قنص لمن حلت له 

  : قد حمل امر على  حقيقته، و دليل على رفض ھذا الرأي، قال انهعلى 

 يمتنع ان يكون الداخ ن على داوود كانا خصمين م�ن البش�ر وان يك�ون ذك�ر النع�اج ((

محمو على الحقيقة دون الكناية وانما خاف منھم�ا ل�دخولھما م�ن غي�ر اذن وعل�ى غي�ر مج�رى 

  )3())ظلم على المدعى عليه قبل ان يسألهالعادة وانما عوتب على انه حكم بال

وق�د  )4(وفي ھذا الحمل تنزيه ل نبي�اء م�ن المط�اعن الت�ي اوردھ�ا بعض�ھم خ ف�ا للعص�مة

في حين  )5(ي لھذه اSية انه وضع الكناية مقابل الحقيقةسوجدت احد الباحثين قد عد تفسير الطبر

بما عرفه عن العرب من انھا تكن�ي  لھذه اSية انه فسرھا -المتقدم - هحين ان الواضح من تفسير

عن النساء بالنعاج والظباء، ثم يورد رأيا آخر يحمل في�ه دل�ة اSي�ة عل�ى الحقيق�ة وكأنھ�ا قص�ة  

  . فكأنه يميل الى الحقيقة في فھم النص. ذلككلخصمين حقيقيين ونعاج حقيقية 

  (( :لقول�ه تع�الى )ھ�ـ606-(وايضا م�ن ص�ور الكناي�ة ع�ن موص�وف تفس�ير ال�رازي ?F�^ـ���
ــ$   ــ$ 	 '>+= ِB�=َK�� �C��$ــ( >%�� ِwــ.ْH 6ــ�� O���ــ ��َ2َ�Fــ�+ِ@ِ�� � َ.ــ� �9'�/� �cMــ� �Dُ�ــ$ � c	$A�� ــ0 �.�� O���ــ^ْ"ُF  c-�o$ــ ــ^َ� + X p1َْــ.H

ِ=$>'�� I�َ ̂/ $'�1َ� Yَ�$5�J�d(()6(  

وق، يعن�ي م�ا خلق�ت ھ�ذا المخل�وق كناية عن المخل ))ما خلقت ھذا((في قوله .. ((: اذ قال

  )7())العجيب باط ً 

  الكناية عن نسبة -4

تخص�يص الص�فة بالموص�وف  ((وي�راد بھ�ا  )8())اثبات أمر Zمر أو نفي�ه عن�ه((: وھي

                                                
 .213عنترة ، ديوانه  )1(
 .272: 8، مجمع البيان الطبرسي )2(
 .274: 8: الطبرسي، مجمع البيان )3(
 .86: 4الكشاف  ،الزمخشري: ظ )4(
 .104 -103 )رسالة ماجستير(مزاحم مطر حسين، البحث الب غي في مجمع البيان للطبرسي : ظ )5(
 .191آل عمران،  )6(
 .138: 9التفسير الكبير الرازي،  )7(
 .117محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي  )8(
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  )1())عن طريق اثبات الصفة تصريحا بل عن طريق الكناية

قس��يمات ال��ى ھ��ذا القس��م ض��من عرض��ه لت )ھ��ـ471-(وق��د اش��ار عب��د الق��اھر الجرج��اني 

  )2(الكناية

اذ يمكن ان نلمح ذلك  -دون ان يصطلحوا عليه -اما المفسرون فانھم قد ادركوا ھذا القسم 

eُ ((: في تفسيرھم لقوله تعالى/ِ=$َ1ْ��  * ُe/ِ=$َ1ْ�� $	  *ُe/ِ=$َ1ْ�� $	 َ��=�Mَ� $	�(()3(   

س��اعة ول��م يص��رح الق��رآن اذ اتفق��وا عل��ى ان الم��راد م��ن القارع��ة ھ��و ي��وم القيام��ة او ال

) ھ���ـ310-(اذ فس���ره الطب���ري .. بالمقص���ود  ب���ل عم���د ال���ى الكناي���ة عن���ه وتخص���يص ص���فاته

الس��اعة الت��ي يق��رع قل��وب الن��اس ھولھ��ا، وعظ��يم م��ا ين��زل بھ��م م��ن ال��ب ء ) القارع��ة:(((بقول��ه

 )4(..))عندھا

لبلي�ة الت�ي ا) القارع�ة(ومعن�ى : ((.. فقد ذكر الغرض منھ�ا اذ ق�ال) ھـ460-(اما الطوسي 

) وم�ا ادراك م�ا القارع�ة: (وقوله. القيامة: القارعة،والواقعة، والحاقة.. تقرع القلب بشدة المخافة

 تعلم ) صلى _ عليه وآله(ومعناه انك يا محمد .. تعظيم لشأنھا، وتفخيم Zمرھا وتھويل لشدتھا

-(ويؤك�د الزمخش�ري  )5())كبر وصفھا وحقيقة امرھا عل�ى التفص�يل وانم�ا تعلمھ�ا عل�ى الجمل�ة

و شك في ان ھذا المضمر ھو ي�وم  )6(في تفسيره ان ھناك مضمرا دلت عليه القارعة) ھـ538

  ... القيامة وانما علم من خ ل تخصيصه باوصاف التي حددتھا اSيات التالية لھذه اSية

  )7()...)اسم من اسماء القيامة: القارعة((ان ) ھـ606-(ويذكر الرازي 

ان القارع�ة ھ�ي الت�ي تق�رع الن�اس ب�اھوال ... ((: كر عدة أوج�ه تفس�يرية لھ�ا منھ�اثم يذ

ويتف�ق  )8())...وافزاع، وذلك في السموات بانشقاق وانفطار، وف�ي الش�مس والقم�ر ب�التكور

 مع غيره من المفسرين في ان  المقصد ھو تصوير عظمتھا وشدتھا بحيث  تبلغ وھ�م اح�د و

                                                
 . ن، الصفحة نفسھا.م )1(
 .242-236الجرجاني، عبد القاھر ، دئل اعجاز : ظ )2(
 .3-1القارعة،  )3(
  .340: 30الطبري، جامع البيان ) 4(
  .341: 10مجمع البيان : ظ والرؤية ذاتھا نجدھا عند الطبرسي 399: 10الطوسي، التبيان ) 5(
  .796: 4الزمخشري، الكشاف : ظ) 6(
  .70: 32الرازي، التفسير الكبير ) 7(
 .ن، الصفحة نفسھا.م )8(
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  )1(فھمه

ا  -وان لم يصطلحوا عليھا كونھا كناية عن نس�بة  -ك في ان رؤية المفسرين ھذه و ش

انھ��ا تحم��ل ف��ي طياتھ��ا تل��ك النس��بة ف��ي تخص��يص الوص��ف بالموص��وف، والت��ي ح��ددتھا الرؤي��ة 

التعبي�ر ع�ن ي�وم القيام�ة  بص�ريح اللف�ظ ب�ل بنس�بة اوص�افھا ((الب غية لھ�ذه اSي�ة وھ�ي ارادة 

رع القلوب بأھوالھا قكناية عن القيامة، فقد اثبت امرا Zمر، وھي ان القيامة ت وتأكيدھا بالقارعة،

واصدائھا ووقعھا، وذلك تفخيم لمعنى القيامة وتعظيم لشأنھا، وھنا تخصيص الصفة بالموصوف 

بوساطة طرف آخر، فالصفة القرع، والموصوف القيامة، والطرف الثالث ھو القارعة فيما يبدو 

  ...وھذه ارادة اسس لھا المفسرون قبل غيرھم )2())ة النسبةلي وذلك ھو كناي

 :ف�ي تفس��يرھم لقول�ه تع��الىعن�دھم أيض��اً ويمك�ن ان نلح�ظ ھ��ذا القس�م م��ن التعبي�ر الكن��ائي 

)) ُe��$5�ْ� * ُe��$5�ْ� $	 *ُe��$5�ْ� $	 �َ�=�Mَ� $	فالحاقة تعني الساعة عندھم وھي وصف للساعة وم�ن  )3())�

... (( )ھ�ـ310-(ھي تخصيص الصفة بالموصوف عن طريقة الكناية اذ يقول الطب�ري ومن ثم ف

أي : يق�ول )م�ا الحاق�ة(التي تحق فيھا امور، ويجب فيھا الجزاء على اعمال  )الحاقة(الساعة 

م��ا : الحاق��ة: ن الثاني��ة بمنزل��ة الكناي��ة عنھ��ا، كأن��ه عج��ب منھ��ا، فق��ال.. الحاق��ة ش��يء الس��اعة

  )4())...ھي

ان الحاقة اسم م�ن اس�ماء القيام�ة وس�ميت ب�ذلك نھ�ا .. ((: فيرى )ھـ460-(ما الطوسي أ

ما ادراك : وانما قال لمن يعلمھا... والھدى على اعمال، الض ل الساعة التي يحق فيھا الجزاء

نه انما يعلمھا بالصفة، فعلى ذلك قال تفخيما لشأنھا أي كأنك لست تعلمھ�ا اذ ل�م تعاينھ�ا وت�رى 

  )5())ما فيھا من اھوال

الس�اعة  )الحاق�ة(((: بقوله الغرض من ھذا التعبير القرآني  )ھـ538-(ويحدد الزمخشري 

أي ش�يء ھ�ي : أي... )ماالحاق�ة(.. الواجبة الوقوع، الثابت�ة المج�يء الت�ي ھ�ي آتي�ة  ري�ب فيھ�ا

ويتف��ق  )6())..الش��أنھا وتعظيم��ا لھولھا،فوض��ع الظ��اھر موض��ع المض��مر، ن��ه اھ��ول لھ�� تفخيم��ا

ي�وم القيام�ة ث�م مع من سبقه من المفسرين في ارادة التفخيم والتعظيم لش�أن  )ھـ548-(الطبرسي 
                                                

 .71: 32الرازي، التفسير الكبير :ظ )1(
 .117محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي  )2(
 .3-1الحاقة ،  )3(
 .58: 29الطبري، جامع البيان )4(
 .94-93: 10ي، التبيان الطوس )5(
 .102: 30التفسير الكبير : وقد تابعه الرازي ظ 602: 4الزمخشري، الكشاف  )6(
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أي كأن��ك لس��ت  ))وم��ا ادراك ماالحاق��ة((ث��م زاد س��بحانه ف��ي التھوي��ل فق��ال ... ((: يض��يف ق��ائ 

  )1())...تعلمھا اذ لم تعاينھا ولم تر ما فيھا من اھوال

والموص��وف ي��وم القيام��ة، والط��رف الثال��ث ھ��و الحاق��ة وتخص��يص  اذن فالص��فة الحق��ة،

  .. الصفة بالموصوف ھو ما اريد به بكناية النسبة كما ذكر الب غيون ذلك، واسس له المفسرون

الكناية عن ضمير او، وم�ن : وخ صة القول ان المفسرين قد ادركوا اقسام الكناية وھي

تخص�يص الص��فة (ن موص�وف، وكناي��ة ع�ن نس��بة ث�م قس��موھا ال�ى كناي��ة ع�ن ص��فة، وكناي�ة ع��

وقد اصطلحوا على بعضھا واسسوا للبعض اSخر بما يسھم في ابراز ب غة النص  )بالموصوف

  ...وسمات اعجازهالقرآني 

                                                
 .81: 10الطبرسي،مجمع البيان  )1(
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  أساليب التعبير الكنائي عند المفسرين

  التعريض ومقاصده -1

فك��ان .. ددت اس��اليبهل�م يك��ن للمفھ��وم الكن��ائي عن��د المفس��رين اس�لوب دل��ي واح��د، ب��ل تع��

  .. التعريض واحدا من ھذه اساليب

  .. ولتحديد مفھوم التعريض نأخذه في اللغة واصط ح لنرى مدى التوافق بينھما

  : التعريض في اللغة

  )1())..التعريض في اللغة ضد التصريح((: بقوله )ھـ606-(وقد حدده الرازي 

اذا قال فيه قو وھو يعيب�ه، : رض لف ن وبهع: بقولھم -فيما بعد -وھو ما أقره اللغويون 

التوري�ة بالش�يء : اذا لم يبين، والتعريض خ ف التصريح، والمع�اريض: عرض تعريضا: يقال

  )2(.عن الشيء

، وھ��و قري��ب م��ن تع��ريضاذن ف��التعريض لغ��ة يقاب��ل التص��ريح، فم��ا ل��م يص��رح ب��ه فھ��و 

   -كما سيأتي-التعريض اصط حا 

  . التعريض في ا9صط�ح

وھو من اساليب التي عرفھا الع�رب اوائ�ل، فن�ا قولي�ا يتداولون�ه ف�ي اش�عارھم، وذك�ره 

م�ع الكناي�ة باب�ا وھ�و عن�ده  )ھ�ـ276-(وقد عقد له اب�ن قتيب�ة  )3(الب غيون اوائل وان لم يسموه

   )4(الطف وأحسن من الكشف والتصريح

وق�د ذك�ره  )5(مقام التصريحمن لطائف المعنى لقيامه على ايحاء  )ھـ291-(وعده ثعلب 

   )6())التعريض والتلويح وايماء دون التصريح((وعد  )ھـ392-(ابن جني 

                                                
 .129: 6الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .)عرض(ابن منظور، لسان العرب مادة : ظ )2(
 . 362: 2الفراء ، معاني القرآن : ظ )3(
 .204، تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة: ظ )4(
 . 44ثعلب ، قواعد الشعر : ظ )5(
 .63 )رسالة ماجستير(الباحثة ابن جني ب غيا : ؛ ظ219: 1ابن جني،  الخصائص  )6(
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وقد تحدث عنه عبد  )1()الكناية والتعريض(ان من محاسن الك م  )ھـ296-(ويرى ابن المعتز 

   )2(مع الكناية) ھـ471- (القاھر 

  : المفسرون والتعريض

فض��  ع��ن ك��ونھم ق��د ح��ددوا الف��رق ب��ين الكناي��ة  )التع��ريض(ك المفس��رون مص��طلح ادر

ال�ذي فص�ل ب�ين التع�ريض  )ھ�ـ456-(والتعريض قبل غيرھم من الب غيين كما فعل ابن رشيق 

ال��ذي كش��ف ع��ن الف��روق  )ھ��ـ637-(واب��ن اثي��ر  )3(.والكناي��ة فع��دھا نوع��ا م��ن ان��واع اش��ارة

ق�د اص�طلح عل�ى مفھ�وم التع�ريض  )ھـ310-(اذ نجد الطبري  )4(المميزة بين الكناية والتعريض

وأم��ا التع��ريض فھ��و م��ا ك��ان م��ن لح��ن الك�� م ال��ذي يفھ��م ب��ه الس��امع الفھ��م م��ا يفھ��م ((: بقول��ه

  ع�ن ان الطب�ري ع�ده ض�وھذا يعني ان التعريض ھو ما كان خ ف التصريح ف )5())بصريحه

  . )6(الذي سمى التعريض لحناً  من لحن الك م وھو ما افاده ابن وھب

ما ي�وحي ب�ه الك� م م�ن لح�ن الق�ول تلميح�ا واش�ارة دون التص�ريح ا فالتعريض وعلى ھذ

  بالشيء او ذكره

$ ((: في تفسيره لقوله تعالى أيضا التعريض )ھـ310-(وذكر الطبري )A�� ��ُ��Aَ./ �$'�9 َ:�
 ��./ ��ُ��%ُ2�َ� 6�� ��ُ�''ْ"َ� ��َ� �i$%
'�� �eJْh�H �?�	 �0ِ+ ��ُ�ْ�>�/     >?�X���ـ�/��ُ��َ��ـ?� :َ � >?�@�َ���ـ�َ^ْ"ُd �0 �َ���ُـ���.��

       �/�ــ�0 � .َ9َ� �I$ــ ــَ� �ْ���َ� ُ.�JF ــ� ���ــ$�ِ  َ�
'�� Zــ� ــ�� /�1ْ �	ِN�Dَ� َ:ــ$ � ً�����Dــ��:ً 	 ــ�� َ� ُ��ُ1�َ �Oَ� �:ِR ���ــ �d    6ــ ــ$ �� ــ�� 	 .َ�DF ــ0 �.�� >Oَ� ــ�� �)َ.
� �,��=َ �̂�$�َ ��ُ��%ُ2�َ� �A�.�  =�ُ2َT 0�.�� >Oَ� ���)َ.�/�(()7(  

و جناح عليكم ايھا الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء للنساء المعتدات، ((: اذ قال

  )8())من وفاة ازواجھن في عددھن، ولم تصرحوا بعقد نكاح

وھ��ذا يؤك��د ان مفھ��وم التع��ريض عن��د الطب��ري ھ��و خ�� ف التص��ريح وھ��و م��ا ص��رح ب��ه 

                                                
 .64ابن المعتز ، البديع  )1(
 .،236الجرجاني ، عبد القاھر، دئل اعجاز : ظ) 2(
 .303ونقده  ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ظ )3(
 .191: 2ابن اثير، المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر : ظ )4(
 .623: 2الطبري، جامع البيان  )5(
 .134ابن وھب ، البرھان في وجوه البيان  )6(
 .235: البقرة )7(
 .619: 2الطبري، جامع البيان  )8(
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  .  -كما سبق-ون ايضا الب غي

والف��رق ب��ين ((: ب��الفرق ب��ين الكناي��ة والتع��ريض اذ ق��ال )ھ��ـ460-(وق��د ص��رح الطوس��ي 

: تض�مين الك� م دل�ة عل�ى ش�يء ل�يس في�ه ذك�ر ل�ه، والكناي�ة: التعريض والكناي�ة ان التع�ريض

، م�ا أق�بح البخ�ل:العدول ع�ن ال�ذكر اخ�ص بالش�يء ال�ى ذك�ر ي�دل علي�ه ، ف�اZول كق�ول القائ�ل

وتعري�ف الطوس�ي  )1())...يعرض بأن المخاطب بخيل، ولعن _ الملحدين، يعرض له باZلحاد،

 هاذ عرف�ا )ھـ733-(ومن تبعه عليه للتعريض قد أفاد منه متأخري الب غيين كالحلبي والنويري 

م��ا اق��بح ((: وأم��ا التع��ريض فھ��و تض��مين الك�� م دل��ة ل��يس لھ��ا ذك��ر كقول��ك((: الكناي��ة بقولھم��ا

وھذا يدل دلة واضحة على سبق مق�درة المفس�رين ف�ي تأص�يل  )2())تعرض بأنه بخيل ))لبخلا

  .. المصطلح الفني للظاھرة البيانية وبيان مقاصدھا

َ.ـ��Aُ��   ((: تفسيره لقول�ه تع�الى )ھـ460 -(ومن صور التعريض عند الطوسي / ـ$�'�9 َ:�
ــ  %
'�� �eــ Jْh�H �?ــ ــ�0 	� ــ�ُ�� +ِ ْ�>�ــ$ / )A��   َ: �?ــ ���َ� >?�@�َ���ــ�َ^ْ"ُ d ــ�0 �َ���ُــ�� �.�� ــ� �.ــ6 �2�َُ%�ــ�ُ�� / 'ــ�ُ�� ��'ْ"َ� ��َ� �i$

$�َ���ْ� َ�ُ.�JF ���� ِ�$َ�
'�� Z�ْ1�/ ���	ِN�Dَ� َ:� $ً�����D	 ً:���َ ��ُ��ُ1َ� �Oَ� �:ِR ����d >?�X����/��ُ� �0َ ��/�.َ(��� �Oَ< ��.�ـ0.9َ� �I     6ـ��ـ$ �Dَ.ـ�� 	F
 �A�.�  =�ُ2َT 0�.�� >Oَ� ���)َ.�/�� �,��=َ �̂�$�َ ��ُ��%ُ2�َ�(()3(  

: وھو معنى التعريض بالخطب�ة ان ش�ئت اظھرت�ه، وان ش�ئت اض�مرته وقول�ه..((: اذ قال

 بصريح القول )4())..يعني التعريض الذي أباحه _ تعالى ))ا ان تقولوا قو معروفا(( ..  

ـ���O   ((: بأن التعريض ھو خ ف التصريح ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى أيضا يصرحو/��َ�ـ7$َ ���
I$J�dَK� ُ�ُ.�+َ� 6{.Dَ� $c���q 6�� ِ?�+� �O$	$X$F(()5(  

بناء ظاھرا عاليا  يخفى على الناظر وان بعد، وھو م�ن : أي )ابن لي صرحاً (((: اذ قال

  )6())أتم اظھاروھو اظھاره ب. التصريح بامر

في تفسيره لقوله  )التعريضية والتصريحية(ويؤكد ھذه الدلة عند عرضه للصورتين معا 

                                                
 .92: 2مجمع البيان : وھو رأي الطبرسي ذاته، ظ 266: 2الطوسي ، تفسير التبيان  )1(
 .60: 7، النويري، نھاية ارب في فنون ادب  143الحلبي، حسن التوسل الى صناعة الترسل  )2(
 .235البقرة،  )3(
 .266: 2الطوسي، تفسير التبيان  )4(
 .36: المؤمن )5(
 .76: 9الطوسي، تفسير التبيان  )6(
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ــ6 �َ/�َ.ــ��   ((: تع��الى {�ِR َ��ُــ�� ْgــ ــ($�f@ِ�� َ�ــ$7َ �ََ�ــ�� �َ�ُ �dَ�ِ+ ���Xَــ� Jْ� ــ$ �َ >)َ.َ� ��ِ@�f$ــ( �dَ�ِ+ ���@�ْــ ِJْ� َ� �bM|$ــF َ7$ــ�َ �C��$ــ( >%�� jــ�AَT
َK��O��)ُ�ْ�َ� ��ُ�'ُ" $	� O����Jُ� $	 ��.َ�/َ�� ِB�=(()1(  

عل�ى وج�ه : ما وجه ذكره تعالى لھ�م اس�رار م�ن عل�م الغي�ب؟ قلن�ا: فان قيل.. ((: اذ قال

 :الجواب فيما سألوا عنه من خلق من يفس�د ويس�فك ال�دماء وذل�ك عل�ى وج�ه التع�ريض ب�الجواب

خلق�ت م�ن يفس�د ويس�فك ال�دماء لم�ا أعل�م ف�ي ذل�ك م�ن : دون التصريح، Zن�ه ل�و ص�رح ب�ه لق�ال

عل�ى العل�م بب�اطن  المصلحة لجملة عبادي فيما كلفتھم اياه وأمرتھم به ف�دل باحال�ةعلى الج�واب

  . )2())...امور وظاھرھا

اSي��ة القرآني��ة توجيھ��ا آخ��ر يبع��دھا ع��ن دل��ة يعن��ى بتوجي��ه  هل��يس ذل��ك فحس��ب ب��ل نج��د

���X   فلما جھزھم بج�اھزھم ((: تھا كما في تفسيره لقوله تعالىالتعريض الذي تحتمله دلNـ>@�َ.َ(<ـ$ 9
@ُ�>Fَ�  O{Q(�	 O�Qَ� >�ُ� �0A�Hَ� ِg��= 6�� َeF$َ1
%�� َgD9 �0A�Hَ� ِg��= 6�� َeF$َ1
%�� َgD9 ���Xِx$@[ِ+O�ُ�ِ=$%�َ ��ُ���ِR ���Dْ�� $(()3(  

ان ذلك خ�رج ....  :جه ندائھم بالسرقة مع انھم لم يسرقوا شيئا قونوقيل في و((: اذ قال

خرج استفھام، وليس في جعل السقاية في رحل أخيه تعريضا Zخيه بانه سارق، نه اذا كان م

ذلك يحتمل السرقة، ويحتمل الحيلة فيه حتى يمس�كه عن�ده، ف�  ينبغ�ي ان يس�بق أح�د ال�ى اعتق�اد 

ن��ا ان��ه ك��ان اعلم��ه اي��اه وواط��أه بيّ  ك ادخ��ال الغ��م عل��ى أخي��ه Zن��االس��رقة في��ه، ول��يس ف��ي ذل��

  )4())...عليه،

.. ((: فان��ه ق��د ح��دد مفھ��وم التع��ريض واص��طلح علي��ه بقول��ه )ھ��ـ538 -(أم��ا الزمخش��ري 

جئت�ك : قول المحتاج للمحتاج الي�ها ن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره ، كما ي: والتعريض

  : ولذلك قالوا. سلم عليك، وZنظر الى وجھك الكريم

  وحسبك بالتسليم مني تقاضيا

وكأن��ه امال��ة الك�� م ال��ى ع��رض ي��دل عل��ى الغ��رض ويس��مى التل��ويح ن��ه يل��وح من��ه م��ا 

يك، ونظر جئتك سلم عل: قول المحتاج للمحتاج اليه )ھـ1120-(وقد عد المدني  )5())...يريده

                                                
 . 33: البقرة  )1(
 .147: 1الطوسي، التبيان  )2(
 . 70: يوسف )3(
 .170: 6الطوسي، تفسير التبيان  )4(
 .311: 1الزمخشري، الكشاف  )5(
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  )1(من اغراض التعريض وھو استعطاف واستماحة.. ونظر الى وجھك الكريم

ع��د التل�ويح م��ن مس��تويات التع�ريض وك ھم��ا يعن��ي ارادة  )ھ��ـ538-(أي ان الزمخش�ري 

شيء مخفي لم يصرح به ويض�يف ال�ى التل�ويح ك�  م�ن اللح�ن والتوري�ة كم�ا ف�ي تفس�يره لقول�ه 

((: تعالى=َK �i$*�َ ��َ����ُ��َ$)�/َ� ��.َ�DF �0�.��� ِ7��َ1ْ�� ِ?�5�َ 6�� ���@>'�َِ��Dَ�َ�� ���X$)A�%ِ+ ���@�َ�ْ�Dَ.َ� ���@َ"$'�F(()2(  

تميله الى : ان تلحن بك مك، أي: اللحن: وقيل.. في نحوه واسلوبه )لحن القول(((:  اذ قال

  : لقا. نحو من انحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية

  واللحن يعرفه ذوو الباب    ولقد لحنت لكم لكيما تفقھوا 

حن؛ نه يعدل بالك م عن الصواب: وقيل للمخطئ(()3(  

وقد يجمع الزمخشري بين التورية  والتعريض في الكشف عن دلة اSية القرآنية كما في 

((: تفسيره لقوله تعالىO�W�ِNF �0�A�َِR ��ُ.Jْ�َ��َ(()4(  

 فلم�اان يكون الذين ابصروه وزفوا اليه نفرا منھم دون جمھورھم وكب�رائھم  .. ((: اذ قال

رجع الجمھور والعلية من عيدھم الى بيت اصنام لي�أكلوا الطع�ام ال�ذي وض�عوه عن�دھا للتب�رك 

بھ�ا؟ ث�م ل�م ي�نم علي�ه اولئ�ك النف�ر  فلعل ھ�ذاعليه ورأوھا مكسورة اشمأزوا من ذلك، وسالوا من 

ل��بعض  ))س��معنا فت��ى ي��ذكرھم((: ة ولك��ن عل��ى س��بيل التوري��ة والتع��ريض بق��ولھمنميم��ة ص��ريح

  )5())الصوارف

اسس لمفھومه اللغوي الذي  قد نراه قدبعد ان حدد مفھوم التعريض في اصط ح  هأي ان

 اض��افتهفض��  ع��ن  )6(ال��ذي ع��د  المع��اريض م��ن التوري��ة )ھ��ـ711-(ذك��ره ص��احب اللس��ان 

  . التعريض وھو التلويح واللحنلمستويات أخر من مستويات 

                                                
 .67 -60: 6المدني، انوار الربيع في انواع البديع : ظ )1(
 . 30محمد،  )2(
 .، وقد ورد البيت دون عزو330: 4الزمخشري ، الكشاف  )3(
 .94الصافات،  )4(
 .591-590: 3شري الزمخ: وكذلك ظ 52: 4الزمخشري، الكشاف  )5(
 .)عرض(ابن منظور ، اللسان : ظ)6(
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         ((: قول�ه تع�الى هومن صور التع�ريض عن�د?F�^ـ��� Yـ�7ِ ��.�ـ�0 �ُ��َ���ـ�d= �@��� /�'�ـ�َ� ��qَـ�Oـ�WUُvF ?F�^ـ��� >OِR
 �A�`/  ��9َ��  Z��2ْv	 ���@�َ L�ْ1��.�� ���@+�ُ.ُ� �0�.�� ?5�َ�	�(()1(  

ھا تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون اصواتھم واستيجابھم ضد في.. ((: اذ قال في تفسيره
كعادته في استخدام اسلوب الفنقلة للكشف ع�ن دل�ة  هفض  عن ذلك فان )2())ما استوجب ھؤء

     ((: فس�ر قول�ه تع�الىفق�د ت عليه م�ن تع�ريض وتمثي�ل ملاSية القرآنية وما اشتO1ُ��ُـ�F $ـَ.ـ� 	/ ��ِJـ�q�
�َ��J/ ��ُ"ْQ�� I�>�َ� �0��ِR ���FَK� �َQ M����M $(()3(  

واذك�ر عب�دنا ((وقول�ه  ))اص�بر عل�ى م�ا يقول�ون((: كيف تطابق قوله: فان قلت((: بقوله 

اص�بر : كأن�ه ق�ال لنبي�ه علي�ه الص� ة والس� م: حتى عطف احدھما على ص�احبه؟ قل�ت ))داوود

نبي من انبياء _  هة داوود، وھو انعلى ما يقولون، وعظم امر معصية _ في اعينھم بذكر قص

تع��الى ق��د اوه م��ا اوه م��ن النب��وة والمل��ك لكرامت��ه علي��ه وزلفت��ه لدي��ه، ث��م زل زل��ة فبع��ث الي��ه 

الم ئك��ة ووبخ��ه عليھ��ا عل��ى طري��ق التمثي��ل والتع��ريض، حت��ى فط��ن لم��ا وق��ع من��ه فاس��تغفر 

  )4())...وأناب

المفسرين فان الزمخشري الب غيين وھو خ ف التصريح عند واذا كان مفھوم التعريض 

$�M((: يرى ان دلة قوله تعالى�>��� َgAِJd ��ُ"���Xَ� 6����DِJ��� ِb��َ�$F ?	| �� �̂�� َ7$�َ�(()5(   

وفي��ه تع��ريض ش��بيه بالتص��ريح ان م��ا علي��ه .. ((: فيھ��ا تع��ريض ش��بيه بالتص��ريح اذ ق��ال

لة التعريض تقترب من التصريح اذا كان المراد بمعنى ان د )6())فرعون وقومه ھو سبيل الغي

حم�ل دل�ة  )ھ�ـ606-(لذلك ن�رى ان ال�رازي . المراد من النص واضح الدلة وكأن مصرح به

م�ن س�بقه م�ن ع )ھ�ـ548-(ولم يختلف مفھوم التع�ريض عن�د الطبرس�ي  )7(.اSية على التصريح

غي�ره ويفھ�م عن�ه غي�ر م�ا ان يقول الرجل شيئا يقصد ب�ه ((: المفسرين اذ يرى ان التعريض ھو

ل�ذلك ن�راه  يحم�ل دل�ة ق�ول النب�ي  )8())...يقصده و يكون ذلك ك�ذبا ف�ان الك�ذب قب�يح بعين�ه

                                                
 .3الحجرات،  )1(
 .359: 4الزمخشري، الكشاف  )2(
 . 17: ص )3(
 .79: 4الزمخشري، الكشاف  )4(
 .38المؤمن،  )5(
 .172: 4الزمخشري ، الكشاف  )6(
 .68: 27الرازي، التفسير الكبير : ظ )7(
 .244: 8الطبرسي، مجمع البيان  )8(
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�A�1  ((: )ع(ابراھيم d 6{�ِR َ7$َ1َ�(()1(   

ان يك�ون عل�ى وج�ه التع�ريض بمعن�ى ان ك�ل م�ن كت�ب  يمك�ن.. ((: على الكذب اذ يق�ول

ان ف�ي ((وق�د ورد ف�ي الخب�ر .. أي سأسقم.. به سقم في الحال عليه الموت فھو سقيم وان لم يكن

و يك�ون ذل�ك ك�ذبا ف�ان .. والمعاريض ان يق�ول الرج�ل ش�يئا ))المعاريض لمندوحة عن الكذب

ن��ه يرف��ع الثق��ة بق��ولھم ح��ل امن��اء _ تع��الى انبي��اء الك��ذب قب��يح بعين��ه و يج��وز ذل��ك عل��ى 

ان�ي ((: قوله.. ((من أن  -قبله-ما ذھب اليه الزمخشري  وھو بذلك يؤيد )2())واصفياؤه عن ذلك

ــ���X��ِJ ((: وقول��ه ))س��قيم ــ�0 "َ .َDَ� ْgــ م��ا ھ��ي ا مع��اريض ك�� م . وقول��ه لس��ارة ھ��ي اخت��ي )3())+

فان�ه ي�رى ان  )ھ�ـ606 -(اما الرازي  )4())وتخيي ت للكفرة وليست بخطايا يطلب لھا استغفار

دل�ة ((وھ�ذا يعن�ي ان  )5(ص�ورة م�ن ص�ور الك�ذب فس�مي ب�ه التعريض في ھذه اSي�ة انم�ا ھ�و

قد وصلت ال�ى ذھن�ك  ]بل فعله كبيرھم ھذا فاسألوھم ان كانوا ينطقون: قال [التعريض في اSية 

 من جھة المفھوم ن ھدف ابراھيم اقامة الحجة والبرھان على قومه، بان ھؤء  يضرون و

توق�ع النف�ع او الض�ر ان يع�ي الش�يء وي�تكلم ليحق�ق م�ا  ينفعون، فھم  ينطقون، وابسط مظ�اھر

  )6())يريد، والحجر  يعيي و يتكلم فسلب عنه حينئذ ابسط مظاھر الضر والنفع

فيما ذھب الي�ه ف�ي التفري�ق ب�ين  )ھـ460-(فض  عن ذلك فان الطبرسي قد تابع الطوسي 
يكن من اوائل الذين فرقوا بينھما كما لم  هوھذا يعني ان )7( -كما سبق القول  -الكناية والتعريض 

9ـ�     ((: قوله تعالى )ھـ548 -(ومن صور التعريض عند الطبرسي  )8(كما قيل� ?F��ـ	 i$ـ	 M=�َ(<ـ$ ��
ـ$ َ�$َ�َ�ـ$ :َ   )ُ��JhْH $ـ	 َ7$�َ ِO�M�ُ^�َ ِ?�A�َ���	� ��ِ@����M �?�	 �9�� O�ُ1�%F ِ\$>'�� �?�	 ًe>	ُ� �0�Aَ.�َ+��َ�ـ$       /� �i$ـ/
��� ��ـ� �V�Fـ��=�َ�%�ـ6�1 

 �ِJَ"  ��A�(()9(   

 يقدر على ان يتولى السقي بنفس�ه م�ن الكب�ر ول�ذلك احتجن�ا ونح�ن ((: اذ قال في تفسيره

                                                
 .89: صافاتال )1(
 .244: 8الطبرسي مجمع البيان  )2(

( 63: انبياء  )3(O�ُ1�h'F ��ُ�$َ" �OِR ���X�ُ�َ��d$�َ �َ^X ���X��ِJَ" �0َ.D�َ ْg+ َ7$�َ( 

 .325: 3الزمخشري،الكشاف  )4(
 .65: 2الرازي ، التفسير الكبير : ظ)5(
 .118محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د )6(
 .من الفصل )  (صفحة : ظ )7(
 .141 )رسالة ماجستير(مزاحم مطر حسين ، البحث الب غي في مجمع البيان للطبرسي : ظ )8(
 .23القصص،  )9(
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  )1())نساء ان نسقي الغنم وانما قالتا ذلك تعريضا للطلب من موسى ان يعينھما على السقي

.. ((: على ان اللحن ھو من التعريض اذ ن�راه يق�ول )ھـ538 (مع الزمخشري وھو يتفق 

ف�ي  ام�اته ثم ان�ه يس�تعمل عل�ى وجھ�ين ف�ي الص�واب والخط�أ ھواللحن اصله ازالة الك م عن ج

  : الصواب فمعناه الكناية عن الشيء والعدول عن افصاح عنه قال الشاعر

  )2(ولحنت لحنا ليس بالمرتاب    ولقد وحيت لكم لكي  تفطنوا 

وانما يسمى التعريض لحنا نه ذھاب بالك م الى .. ھي الفطنة وسرعة الفھماللحن : يلوق

  )3())..، ومنه قول عمر تعلموا اللحن كما تتعلمون القرآنجھتهخ ف 

التعريض مع الكناية لتبيان موقف�ه النق�دي ف�ي تفس�يره لقول�ه  )ھـ548 -(ويجمع الطبرسي 

((: تعالى= LM$�َ ْQِR I�EFَ��&�)���>��� ����=َ� p�َْ�� E�WU�� 6�'>%	 6{�َ� �0>+(()4(   

أي  احد ارحم منك وھذا تعريض منه بالدعاء زالة ما به من الب ء وھو من ((: اذ قال

�ٍ ���1َ ((: لطيف الكنايات في طلب الحاجات ومثله قول موسى�AH �?�	 >6َ�ِR p�ْN�َ� $)�� 6{�ِR 
I=(()5((()6(   

يحلل النص القرآني ظھار ما به من ظاھرة بيانية اذ في ذلك كسابقيه من المفسرين وھو 

  .. فض  عن رؤيته النقدية التي تتجلى من خ لھا ب غة النص القرآني العظيم

ف��ي تحدي��د مفھ��وم  )ھ��ـ548 -(ف��ان ق��د اقتف��ى اث��ر الزمخش��ري  )ھ��ـ606 -(ام��ا ال��رازي 

ان يض��من ك م��ه م��ا يص��لح :التع��ريض ف��ي اللغ��ة ض��د التص��ريح ومعن��اه.. ((: التع��ريض اذ ق��ال

 للدلة على مقصوده، ويصلح للدلة على غير مقصوده، ويصلح للدلة على غير مقص�وده ا

واصله من عرض الشيء وھو جانبه كأن�ه يح�وم  حول�ه  حشعاره بجانب المقصود اتم وارجاان 

حت��اج الي��ه، جئت��ك س��لم علي��ك ونظ��ر ال��ى وجھ��ك و يظھ��ره، ونظي��ره ان يق��ول المحت��اج للم

  : الكريم ولذلك قالوا

                                                
 .339: 7الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن  )1(
 . ولقد لحنت لكم لكيما تفھموا: ويروى صدر البيت 36القتال الك بي ، ديوانه  )2(
 .132: 9ي، مجمع البيان في تفسير القرآن الطبرس )3(
 .83: انبياء  )4(

�ٍ ���1َ (( 24: القصص )5(�AH �?�	 >6َ�ِR pْ�N�َ� $)�� 6{�ِR 
I= َ7$َ1َ� {g{`�� ��َِR �����َ >�ُ� $)�@َ� �َ1%�َ((. 

 .84: 7الطبرسي، مجمع البيان  )6(
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  . وحسبك بالتسليم مني تقاضيا

ك م�ا يحتم�ل والتع�ريض ان ت�ذكر .. والتعريض قد يسمى تلويحا نه يل�وح من�ه م�ا يري�د

أي ان�ه  )1())مقصودك ويحتمل غير مقصودك ا ان قرائن احوال�ك تؤك�د حمل�ة عل�ى مقص�ودك

  ..ان المراد تعريضا  تصريحا تحددينة الحال ھي التي يرى ان قر

�َ�ُ��ُـ�� �َ�<7َ        ((: قوله تع�الى هومن صور التعريض عند َ:�ُـ�� �Dـ$ 	)�� $ً�
ـ�V�	 �pْ�ـN�َ� $ـ|	�'�ـ�� +ِ(�
6���ُ1��$�َ �$>FِR� c-A�.َ� $c')َ� 6��$F�ِ+ �����َ�*�َ َ:� �0ِ+ ٍ���$َ"(()2(  

ان ھ��ذا تعريض��ا بأن��ه ك��ان يج��ب ان يكون��وا اول م��ن ي��ؤمن ب��ه .. ((: ف��ي تفس��يره اذ ق��ال

والمس�تفتحون عل�ى ال�ذين  )ص(لمعرفتھم به وبصفته ونھم كانوا ھ�م المبش�رون بزم�ان محم�د 

���� +�0ِ((: كفروا به فلما بعث كان امرھم على العكس قوله تعالىَ2َ" ��ُ��/ $	 ���Xi$9 $>)َ.َ�(()3((()4(  

�0ِ+(()3((()4(  

اذن ف�ان قرين��ة الس�ياق ھ��ي الت�ي ح��ددت ان الم�راد ھ��و الدل�ة التعريض��ية  التص��ريحية 

الكناية اعم من التع�ريض لكونھ�ا مس�توحاة م�ن ع ق�ة المت زم�ات فض�  ع�ن ((وھذا  يعني ان 

  )5())قرينة السياق

كم�ا  -د م�ن التع�ريض و يكتف�ي بتحدي�د المقص� )ھ�ـ606 -(فض  عن ذلك ف�ان ال�رازي 

    ((: د من التصريح ايضا كما في تفسيره لقوله تعالىوبل نراه يحدد المقص  -تيسيأpَْ�ـK Yـ>'�fَ� ��ُ�$ـ�َ
�U�F َ: 0�.�� >OِP�َ ��ِJ�VF� ِw��F �?	 �0��ِR $'�Aَ./ �0�.�� >?	 ��َ� 6�Hَ� �َ^X� ���d��F $�ََ� َ7$�َ ���d��F&�'�%�5�)ْ�� ��9َ� �]A(()6(  

وم�ا عوض�ه _ م�ن اخوته صرح باسم تعظيما لما نزل به من ظلم  انماانه .. ((: قال اذ

                                                
 .311: 1الزمخشري، الكشاف، : ظ، 129: 6الرازي ، التفسير الكبير  )1(
 .41البقرة ،  )2(

( 89البقرة ،  )3(?F�^��� �.َ/ O��5��ْ2َ��%F ُg�Jَ� �?�	 ��ُ�$َ"� ���@D	 $)�� ٌ;
�V�	 �0�.�� ���'�/ �?�	  I$�َ�" ���Xi$9 $>)َ�ـ$   �	 ���Xi$9 $>)َ.�َ ����َ2َ"
� ُe'�D.َ�َ �0ِ+ ����َ2َ" ��ُ��/?Fِ���$َ��ْ� �.َ/  �0�.�(. 

 .41: 3الرازي، التفسير الكبير  )4(
 .64 )رسالة ماجستير(الباحثة، ابن جني ب غيا  )5(
 .90يوسف،  )6(



282    ...........................................................................................  الفصل الرابع

 م��ن ولك��ن يب��دو ل��ي ان القص��د م��ن التص��ريح باس��م انم��ا ك��ان لم��ا رآه )1())...الظف��ر والنص��ر

  .. انكارھم له نھم كانوا متيقنين من مقتله

  : مقاصد التعريض

مقاصد التع�ريض، والغ�رض من�ه قب�ل غي�رھم لقد خطا المفسرون خطوة سباقة في تحديد 

من الب غيين  سيما اوائل منھم، لذلك ن حظ ان مقدرة ھؤء المفسرين قد تجلت في الكشف 

  . النص القرآني الذي ھو مضمار ب غتھمعن ھذه المقاصد برؤية فنية ارتفعت الى مستوى 

  : وقد خرج التعريض في النص القرآني مقاصد عدة ھي

  

  . ذم وا9زدراء بالمعرض بهال -1

OِR<      ((: لقوله تعالى )ھـ460-(كما في تفسير الطوسي � ًeـF| Y2َْـ.H �?ـ)�� Oَ�ُـ���� Y��ـ�Jِ+ YA
['ُ� b��Aْ�$�َ
O�ُ.��$َvَ� $'��$F| �?/ ِ\$>'�� �?�	 �c��nَ"(()2(  

كثي�را  ناخب�ار من�ه تع�الى ا ))وان كثيرا من الناس ع�ن آياتن�ا لغ�افلون(( :وقوله((: اذ قال

المعن�ى ع�ن  ذھ�ابأي ذاھب�ون عنھ�ا والغفل�ة وبينات�ه من الخلق غافلون عن الفكر ف�ي حج�ج _ 

ترك�وا النظ�ر ف�ي اليقظ�ة، والم�راد ب�ذمھم بالغفل�ة ع�ن آي�ات _ التع�ريض ب�أنھم  ونقيضھاالنفس 

  )3())آيات _

^َ�  ((: صد في قوله تعالىالى تحقق ھذا المق )ھـ538 -(وقد فطن الزمخشري  X pْ.D�َ pْ�َ�َ� ��ُ�$�َ

��A�X���+ِR$F $'��@���ِ+*O�ُ1�h'F ��ُ�$َ" �OِR ���X�ُ�َ��d$�َ �َ^X ���X��ِJَ" �0َ.D�َ ْg+ َ7$�َ (()4(  

ھذا من معاريض الك م ولطائف ھذا النوع  يتغلغل فيھا ا اذھان ((: اذ قال في تفسيره 

من علماء المعاني والقول فيه ان قصد ابراھيم صلوات _ علي�ه ل�م يك�ن ال�ى ان ينس�ب الراضة 

                                                
 .203: 18الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .92يونس،  )2(
 .429 -428: 5الطوسي، تفسير التبيان  )3(
 .63 - 62انبياء  )4(



283    ...........................................................................................  الفصل الرابع

الفعل الصادر عنه الى الصنم، وانما قصد تقديره لنفسه واثبات�ه لھ�ا عل�ى اس�لوب تعريض�ي يبل�غ 

غرضه من ال�زامھم الحج�ة وتبكي�تھم، وھ�ذا كم�ا ل�و ق�ال ل�ك ص�احبك وق�د كتب�ت كتاب�ا بخ�ط فيه 

عل�ى  إ أأنت كتبت ھذا وصاحبك أمي  يحسن الخ�ط و يق�در: بحسن الخط رشيق وان شھير

  !فاسدة؟خرمشة 

ل�ك م�ع اس�تھزاء ب�ه،  نفي�ه  هبل كتبته انت، ك�ان قص�دك لھ�ذا الج�واب تقري�ر: فقلت له

منكم�ا اس��تھزاء ب��ه  للع��اجزوام��ر دائ��ر بينكم�ا  -عن�ك واثبات��ه لXم�ي او المخ��رمش، ن اثبات�ه 

قضية جدلية مفادھا أن  يعبد ا ) ع(ويمكن ان نستشف من قول ابراھيم  )1())...ادرواثبات للق

من يرجى نفعه او يدفع ضرره وھذه اZصنام لم تنفعھم بشھادة ولم تضرھم بشيء ف�أذن  تعب�د 

  ).ع(ولذلك تركوا العقل وأتجھوا الى القوة المادة وھي أحراق ابراھيم 

  

  . لتعريضالمبالغة في اداء معنى ا -2

�ُ �ْ�_��Vَِ ((: لقوله تعالى )ھـ538-(ونلحظ تحقق ھذا المقصد في تفسير الزمخشري Jَ� َ�$�ََ� gْX�
I���5�)ْ�� ���=>�%�َ ْQِR(()2( وقوله تعالى :))�D+ �.َ/ $'ُU�D+ �َv+ ِO$)�VH ��َ_َ� َ: ��ُ�$�َ ���@�'�	 mِNَ2�َ M����M �.َ/ ��ُ.HM ْQِR ��ُ���$�َ ٍa

����
V�� �i��d ��َِR $�َ���X�� ْ��h�*ُ� َ:� 
w5�ْ$ِ+ $''�A+(()3(  

س ا يعلي�ه الس� م ل� ]داوود[والذي يدل علي�ه المث�ل ال�ذي ض�ربه _ لقص�ة .. ((: اذ قال

ل��م ج��اءت عل��ى طريق��ة التمثي��ل : ف��ان قل��ت. طلب��ه ال��ى زوج الم��رأة ان ين��زل ل��ه عنھ��ا فحس��ب

لكونھا ابلغ في التوبيخ، من قبل ان التأمل اذا أداه ال�ى الش�عور : يض دون التصريح؟ قلتوالتعر

حيائه، وكان اوقع في نفسه، واشد تمكنا من قلبه وأعظم اثرا فيه، واجل حتشامه : بالمعرض به

وادع��ى ال��ى التنب��ه عل��ى الخط��أ في��ه م��ن ان يب��ادره ب��ه ص��ريحا، م��ع مراع��اة حس��ن ادب بت��رك 

  )4())...المجاھرة

وق�د  تك�ون المبالغ��ة ف�ي اداء معن��ى الت�وبيخ فق��ط ب�ل ق��د تك�ون المبالغ��ة ف�ي اداء وص��ف 
ـ$     ((: لقوله تعالى )ھـ538-(المعرض به كما في تفسير الزمخشري 	� ًeَـ��f-	 �:ِR ِ=$ـ>'�� I$$ ��qَـ5'ْ.D9 $	�

                                                
 . 125: 3ف، الزمخشري، الكشا )1(
 .21: ص )2(
 .22: ص )3(
 .84: 4الزمخشري، الكشاف  )4(
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َ2َ" ?F�^�.�� ًe'ْ��� �:ِR ���@�َ>��/ $'ْ.D9�ْ� ��ُ��ُ� ?F�^��� I$�َ��F َ:� $ً�$rِR ���'	| ?F�^��� M�M�NF� I$�َ��ْ�� ��ُ��ُ� ?F�^��� ?�1�A�َ�%A�� ����1ُـ�7َ   A�� � Oـ��'�	�(�)ْ��� I$�َ��
��َ^َ" c-nَ	 �َ^@ِ+ �0�.�� M�=َ� �َQ$	 O�����$َ��ْ��  B�	 ��ِ@ِ+�ُ.ُ� 6�� ?F�^���    ـ$ �Xـ6	�  �X �:ِRـ�Y
+= M��'�9 ��َ.�DF $	� �i$*F �?	 ����@F� �i$*F �?	 �0�.�� Wg�U�F Y

ِ�*Jْ.�� L�ْ"�Q �:ِR(()1(  

واس��تيقان ))و يرت��اب ال��ذين اوت��وا الكت��اب والمؤمن��ون((: ل��م ق��ال: ف��ان قل��ت((: اذ ق��ال

ك�ان . ونفي الش�ك. نه اذا جمع لھم اثبات اليقين: تياب؟ قلتار انتفاءوازدياد ايمان د على 

: ع�داھم، كأن�ه ق�ال م�نآكد وابلغ لوصفھم بسكون النفس وثلج الصدر، ون في�ه تعريض�ا بح�ال 

  )2())ولتخالف حالھم حال الشاكين المرتابين من اھل النفاق والكفر

  : تھذيب اللفظ -3

يقتض��يه حس��ن ادب كم��ا ف��ي تفس��يره  وم��ن مقاص��د التع��ريض ايض��ا تھ��ذيب اللف��ظ بم��ا

ــ$�O ��ــ6  ((: لقول��ه تع��الى) ھ��ـ538-(الزمخش��ري rِs� gْ�H��ــF $ــ >)َ� � $ــ.َ(�' �dَ� َ���ــ?� �ُ��ُــ��ــgْ َ�ــ�� �ُ)�	�'�ــ�� � '<ــ$ �ُ	| �I��َ�$َ�ــK� �pَ/�ــ

ُ���$)�/َ� �?�	 ��ُ��ْ�.F َ: �0َ���d=� 0�.�� ���DA�hُ� �OِR� ��ُ�ِ+�ُ.ُ� �A��=  =�ُ2َT 0�.�� >OِR $ً��A� ��(()3(   

وال��ذي ))))ق��ل ل��م تؤمن��وا ولك��ن قول��وا اس��لمنا((م��ا وج��ه قول��ه تع��الى : ف��ان قل��ت((: اذ ق��ال

او قل لم تؤمنوا ولكن اسلمتم؟ . قل  تقولوا آمنا، ولكن قولوا اسلمنا: يقتضيه نظم الك م ان يقال

قل لم تؤمنوا وروع�ي ف�ي ھ�ذا : ، ودفع ما انتحلوه، فقيلافاد ھذا النظم تكذيب دعواھم او: قلت

الذي ھ�و  )لم تؤمنوا(ذبتم، ووضع : النوع من التكذيب ادب حسن حين لم يصرح بلفظه، فلم يقل

نبه على م�ا فع�ل م�ن وض�عه موض�ع ك�ذبتم ف�ي قول�ه ف�ي ص�فة  نفي ما ادعوا اثباته موضعه، ثم

 ((المخلص�ين O�ُ��M$ـ>V�� ــ���X Yيقاوم��ه  )4())�ُ��َ���ــ تعريض��ا ب��أن ھ�ؤء ھ��م الك��اذبون، ورب تع��ريض 

 تقول��وا آمن��ا، س��تھجان ان : التص��ريح، واس��تغنى بالجمل��ة الت��ي ھ��ي ل��م تؤمن��وا ع��ن ان يق��ال

   )5())...يخاطبوا بلفظ مؤداه النھي عن القول  بايمان

تك��ذيب وق��ف اذن ف��ان ادب القرآن��ي يعم��د ال��ى التع��ريض  التص��ريح حينم��ا يتطل��ب الم

(م�ع ايم�ان ول�م يس�تعمل  )ل�م(المعرض به فض  عن ذلك فان الس�ياق القرآن�ي ق�د اس�تعمل ( 
                                                

 .31: المدثر )1(
 .654 - 653: 4الزمخشري، الكشاف  )2(
 .14الحجرات،  )3(
�(( 15الحجرات،  )4(��	َ�ِ+ ����X$9� ���+$�َ��F ��َ� >�ُ� �0����d=� �0�.�$ِ+ ���'	| ?F� �̂�� O��'�	�(�)ْ�� $)��ِRO�ُ��M$>V�� ���X Y��َ���ُ� �0�.�� ِgAِJd 6�� ��ِ@�%ُ2�َ�� ��ِ@��((. 

 .379: 4الزمخشري، الكشاف  )5(
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من نفي للماض�ي والحاض�ر والمس�تقبل بمعن�ى ان اع�راب  يمك�ن ان  )لم(وذلك لما في دلة 

نتفاء ايمان من قلوبھم اص  )سنؤمن(أو  )نؤمن(أو  )آمنا(تقول  ..  

  رض بهتعظيم المع -4

َ�ـ��?� 	�ـ���W �َ�� �ُ��ْ.ـ�ُ�� sَِ�ـ� ��.�ـ�0      ((: ف�ي تفس�يره لقول�ه تع�الى )ھ�ـ606 -(وھو ما كشف عنه الرازي �

O���*�5ُ�(()1(  

ان فاعل ذلك الحشر ھو _، وانما لم يقع التصريح به نه تعالى ھوا لعظ�يم .. ((: اذ قال

يب��دئ وبعي��د، ومن��ه انش��اء واع��ادة، فت��رك  الكبي��ر ال��ذي ، ش��ھدت العق��ول بان��ه ھ��و _ ال��ذي

ــ$�َ=��Dَ.�+� �Bــ6   ((التص��ريح ف��ي مث��ل ھ��ذا الموض��ع ادل عل��ى العظم��ة، ونظي��ره قول��ه تع��الى F gَــ A���

��i$	(()2((()3(  

  التأمل والتدبر -5

ـ���� ��ـR 6ِ:�   ((: لقوله تع�الى )ھـ538-(تحقق ھذا المقصد في تفسير الزمخشري وقد / ���@��ِPـ�َ  >I=

&�)َ�$D�ْ�(()4(.  

ان�ي فك�رت ف�ي : تصويرا للمسألة في نفسه،على معن�ى  )عدو لي(: وانما قال: ((.. اذ قال

عب�ادة للع��دو، فاجتنبتھ��ا وآث�رت عب��ادة ن��م الخي�ر كل��ه من��ه،  ]اص��نام[ام�ري فرأي��ت عب�ادتي لھ��ا 

م��ا : ، لينظ��روا فيقول�وو، وبن�ى عليھ��ا ت�دبير ام�رهنص�ح بھ��ا نفس�ه أ واراھ�م ب�ذلك انھ��ا نص�يحة

نص�حنا اب��راھيم ا بم��ا نص�ح ب��ه نفس��ه، وم��ا اراد لن�ا ا م��ا اراد لروح��ه ليك�ون ادع��ى لھ��م ال��ى 

فانه عدو لك�م ل�م يك�ن بتل�ك المثاب�ة، وZن�ه دخ�ل ف�ي : القبول وابعث على استماع منه، ولو قال

نه يتأمل فيه فربم�ا ق�اده التصريح؛  هباب من التعريض، وقد يبلغ التعريض للنصوح ما  يبلغ

                                                
 .158آل عمران ،  )1(

َ.� �ْ�]���M(( 44ھود،  )2(/ �C��َ�d�� ���	َK� 6�Uُ�� �i$)ْ�� aA�T� 6�D�.�َْ� �i$)d$F� ��i$	 6�D.َ�+� �B�=َ�$F َgA���&�)��$�`�� ِb��َ1ْ.�� �c��D�+ َgA��� 
�((. 

 .60: 9الرازي، التفسير الكبير   )3(
  .77: الشعراء  )4(
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  )1())التأمل الى التقبل

نخلص م�ن ھ�ذا ان المفس�رين ق�د اس�تطاعوا تحدي�د مص�طلح التع�ريض وك�ذلك ك�انوا م�ن 

ب غية  بمقدرةاوائل الذين كشفوا ان للتعريض عدة مقاصد قبل غيرھم من الب غيين مما ينبئ 

  .. ف عن ب غة النص القرآني المعجزثاقبة فكانوا الرواد في ھذا المضمار بما يسھم في الكش

  : الرمز وا9شارة  -2

يلتقي الرمز في مفھومه اللغوي مع دلته اص�ط حية اذ ي�رى الكثي�ر م�ن الب غي�ين ان 

: ال�ذي ق�ال )ھ�ـ456 -(وقد يعد من اشارة كما عند ابن رش�يق  )2(ھو ما خفي من الك م الرمز

ھ�ذا ا ان  )3())اد يفھم، ثم استعمل حتى صار كاشارةواصل الرمز الك م الخفي الذي  يك((

ام�ا عب�د الق�اھر  )4())..غير كاف ن يأخ�ذ المفھ�وم الرم�زي ص�يغته اص�ط حية((: التعريف 

وكذلك ((: فقد جمع التعريض والكناية والرمز واشارة في الدلة  اذ قال )ھـ471 -(الجرجاني 

ل�م تلق�ه ال�ى الس�امع ص�ريحا وجئ�ت الي�ه م�ن جان�ب التع�ريض اثباتك الصفة للشيء تثبتھا له اذا 

 والكناية والرمز واشارة كان له من الفضل والمزية ومن الحسن والرون�ق م�ا  يق�ل قليل�ة و

  )5())يجھل موضع الفضيلة فيه

بصلة الكناية بالتعريض فك ھما ينب�ع  هبين الكناية والرمز شبيھ((: وھذا يعني ان  الصلة

اح��د وھ��و ارادة غي��ر ظ��اھر المعن��ى، ودل��ة اللف��ظ اZولي��ة، فلقداس��تعمل الرم��ز عن��د م��ن اص��ل و

وعل�ى ھ�ذا . العرب في وضع اشارة والتلميح حينا، وفي مجال ايحاء والتأثير النفسي حينا آخر

ف��ان الرم��ز عن��د الع��رب م��ا مث��ل افك��ارا ت��ؤثر ف��ي ال��نفس، وتنطل��ق ال��ى الخ��ارج بغي��ر الفاظھ��ا 

من تل�ويح واش�ارة المعنى اداة  تعبر عن المعنى المراد بدلتھا، وانما يستفاد  المعھودة، فاللفظ

  )6())ذلك اللفظ

ـeً َ�ـ$7َ      ((: اما المفسرون فانھم ادركوا مفھوم الرمز عند تفس�يرھم لقول�ه تع�الىF| 6ـ�� gْـD�9� 
Iَ�ـ7$َ =

                                                
 .324 -323: 3الزمخشري، الكشاف  )1(
 .137ابن وھب ، البرھان في وجوه البيان : ظ )2(
 .306: 1ابن رشيق ، العمدة  )3(
 .120محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي . د)4(
 .237الجرجاني، عبد القاھر ، دئل اعجاز  )5(
 .119محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د )6(
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�	= �:ِR ٍb$>Fَ� َeَ�-�َ \$>'�� �{.َ�ُ� �:َ� Yُ�F|ِ=$َ��+ِs�� 
6�*D�ْ$ِ+ �t
Jd� �c��nَ" Y>+= ��ُ"ْQ�� �cN(()1(  

ايم�اء : وأم�ا الرم�ز ف�ان اغل�ب م�ن معاني�ه عن�د الع�رب((: )ھ�ـ310 -(اذ قال الطبري 

من  للخفيفيھم، وقد يقال  غيربالشفتين وقد يستعمل في ايماء بالحاجبين والعينين احيانا، وذلك 

  : الرمز، ومنه قول جؤية بن عائذ: و مثل الھمس بخفض الصوتالك م الذي ھ

  )2( ))..وھمھمة لھم مثل الھدير    وكان يكلم ابطال رمزا 

ايم�اء رم�زي ب�ان س�ؤاله الول�د ق�د اج�ب وجعل�ت ل�ذلك آي�ة، ((وھذا يعني ان ھذه اSية فيھا

  )3())واSية حبس اللسان عن الك م

مفھوم�ا لھ�م  -فيم�ا بع�د -ج�ده مم�ا اتخ�ذه اللغوي�ون الرمز عند الطب�ري ي لمفھوموالم حظ 

: تص�ويت خف�ي بالس�ان ك�الھمس: الرم�ز: )ھـ711-(اللغوية اذ قال صاحب اللسان  تهلتحديد دل

رمز اشارة وايماء بالعينين، والحاجبين والشفتين والرمز كل ما اشرت اليه مما يبان بلفظ بأي لوا

لما اتخذه النقاد  أيضا ف الطبري لدلة الرمز ھو قريبوتعري  )4(..شيء اشرت اليه بيد او بعين

قد سبق ابن رش�يق ف�ي ادراك  هوھذا يعني ان )5(من مفھوم لدلة الرمز -فيما بعد -النقاد القدماء 

 -(فض��  ع��ن ذل��ك فان��ه ع��د ايم��اء م��ن الرم��ز وھ��و م��ا اداه الطوس��ي .. مفھ��وم الرم��ز ودلت��ه

ايم�اء بالش�فتين وق�د يس�تعمل ايم�اء  ))والرم�ز((: الرمز اذ قالدلة ايضا في تحديد  )ھـ460

  )6(...))واول اغلب قال جؤبة بن عائذ. بالحاجبين، والعينين واليدين

: فانه قد جمع اشارة مع الرمز في تفسيره لdية ذاتھ�ا اذ ق�ال )ھـ538 -(اما الزمخشري 

ومن�ه . اذا تح�رك: ارتم�ز: اليق�او رأس او غيرھم�ا وأص�له التح�رك  ا اشارة بيد ))ا رمزا((

الرم�ز ل�يس م�ن : ف�ان قل�ت... كما يكلم الناس اخرس باش�ارة ويكلمھ�م .. قيل  للبحر الراموز

لم��ا ادى م��ؤدى الك�� م وفھ��م من��ه م��ا يفھ��م من��ه س��مي : ج��نس الك�� م؛ فكي��ف اس��تثنى من��ه؟ قل��ت

  )7(..))ك ما

                                                
 . 41: آل عمران  )1(
 .305: 3الطبري، جامع البيان  )2(
 .129محمد حسين الصغير، اصول البيان العربي .د )3(
 .)رمز( ابن منظور، لسان العرب: ظ )4(
 .306: 1 ابن رشيق ، العمدة: ظ )5(
 .455: 2الطوسي، تفسير التبيان  )6(
 .389: 1الزمخشري ، الكشاف  )7(
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وقي��ل الرم��ز . أي  ايم��اء  )رم��زاً (ق��ول القائ��ل ف��ي تفس��ير  )ھ��ـ548 -(وينتق��ل الطبرس��ي 

  )1(...تحريك الشفتين

يزداد تعجبك من ب غة القرآن، ودقة اشارته اذا علمت انه لم يستعمل ھذه المادة ا ((وقد 

وھو  )2())...)رمزا(في ھذا الموضع وھو بذلك يشير الى مصطلح الرمزية الحديث، فيعبر عنه 

  .. ما حدده المفسرون

 ((: لغ��رض م��ن الرم��ز عن��د تفس��يره لقول��ه تع��الىا )ھ��ـ606 -(ال��رازي  وي��ذكرO�5(�.ُــ�F ?F�^ــ���
� $'>+= ���'	| ?F� �̂.�� O����2ْvَ��%F� �0ِ+ O��'�	�(�F� ��ِ@
+= ���)5ِ+ O��5
J%�F �0َ���� �?	� ~��Dْ��   ���2ْT$ـ�ـ$ َc)ْ.�/� ًe)��= li�6� �gُ" p�D�d

� ���+$�َ ?F� �̂.��ِ�A�5[�ْ� I�َ ̂/ ��ِ@��� Yَ.AِJd ���DJ���(()3(  

فان قي�ل  معن�ى للغف�ران ا اس�قاط الع�ذاب، وعل�ى ھ�ذا التق�دير ف�  ف�رق ب�ين ((: اذ قال

قلن�ا دل�ة لف�ظ المغف�رة عل�ى اس�قاط ع�ذاب  ))وقھم عذاب الجح�يم((فاغفر لھم، وبين قوله : قوله

ارة، فلما ذكروا ھ�ذا ال�دعاء عل�ى س�بيل الرم�ز واش�ارة الجحيم دلة حاصلة على الرمز واش

انھ�م لم�ا طلب�وا م�ن _ ازال�ة  مواعل�. اردفوه بذكره على سبيل التصريح ج�ل التأكي�د والمبالغ�ة

  )4())...العذاب عنھم اردفوه بان طلبوا من _ ايصال الثواب اليھم

 بع�دبالغ�ة والتأكي�د انم�ا ج�اءت وھذا يعني ان الرمز قد حقق دل�ة ال�نص القرآن�ي وان الم

  .. جمع دلة الرمز مع التصريح

 )ھ�ـ606-(وق�د كش�ف عن�ه ال�رازي التحقي�ر أما الغرض الث�اني م�ن اغ�راض الرم�ز فھ�و 

�((: لقوله تعالىأيضا في تفسيره '�)�F �6�'	 �?�	 ًeَ2ْhُ� �YF ���ََ�(()5(  

؟ قلنا فيه اشارة ال حقارة )من مني يمنى(مالفائدة في يمنى في قوله : فان قيل.. ((: اذ قال

حاله، كأنه قيل انه مخلوق من المني الذي جرى على مخرج النجاسة، ف  يليق بمثل ھذا الش�يء 

                                                
 . وھما قول قتادة، وقول مجاھد 224: 2الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن : ظ )1(
 .122حسين الصغير، اصول البيان العربي  محمد.د )2(
 .7مؤمن، ال )3(
 .37: 27الرازي ، التفسير الكبير  )4(
 .37القيامة،  )5(



289    ...........................................................................................  الفصل الرابع

  )1())..طاعة _ تعالى ا انه عبر عن ھذا المعنى على سبيل الرمز عنان يتمرد 

  

  : ا9يماء وا9يحاء -3

اء وايح�اء وع�دھما بمنزل�ة واح�دة ف�ي تفس�يره القول في ايم� )ھـ460-(فصل الطوسي 

��((: لقوله تعالى	 ُgُ2ْ�F ���@EFَ� ���@	-�َْ� O�ُ1ْ.�F ْQِR ��ِ@�F��َ p�'ُ" $	� Y�Aَ�ِR �0A���ُ� ِj�Aَvْ�� �i$Jْ�� �?�	 Y��َQ p�'ُ" $	� �F

O��)�Vَ�ْ_F ْQِR ��ِ@�F��َ(()2(  

. نلق�ي معن�اه الي�ك )نوحي�ه الي�ك(الق�اء المعن�ى ال�ى ص�احبه فقول�ه  وايح�اء ھ�و((: اذ قال

ملك�ا، وايح�اء الھ�ام ومن�ه  الي�هاوحى _ الي�ه أي ارس�ل : وايحاء ارسال الى انبياء تقول

 g�5>'�� �َ�ِRِ((: قوله تعالىYE+= ����َ�ـ� َ�@ـ$    )): أي الھمھا وقول�ه �(()3(���َ� Yـ>+= >Oَالق�ى اليھ�ا : معن�اه )4())+ِـ�

  : قال العجاج. معنى ما اراد فيھا

  )5(وحى لھا القرار فاستقرت

  : وايحاء وايماء قال الشاعر

  . فأوحت الينا وانامل رسلھا

*��A$((: ومنه قوله تعالى/� cZ�ْ��+ ���5
Jd �Oَ� ��ِ@�A�َِR ����َ��َ(()6(  

واص�ل الب�اب الق�اء .. ه يلق�ى المعن�ى ال�ى ص�احبهن ب.. الكتاب: أي اشار اليھم، والوحي

                                                
 .234: 30الرازي، التفسير الكبير  )1(
 .44: آل عمران )2(
(( 68: النحل )3(O���ِ��DF $>)�	� ِ�[>*�� �?�	� $ً���A�+ ِ7$Jِ[ْ�� �?�	 �� �̂_��� �Oَ� ِg�5>'�� ��َِR YE+= ����َ��((. 

 .5: الزلزال )4(
 .5العجاج، ديوانه  )5(
(( 11مريم،  )6(�َ_َ�$�A�*/� cZ�ْ��+ ���5
Jd �Oَ� ��ِ@�Aَ�ِR ����َ��َ ِI���5�)ْ�� �?�	 �0�	���َ �.َ/ }((. 
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  )1())..المعنى الى صاحبه

وقد يجمع المفسر بين اثنين من اساليب التعريض وھما الرمز وايماء كم�ا فع�ل الطب�ري 

َ�((: في تفسيره لقوله تعالى )ھـ310-( �َ� َ7$�َ �َ���)ْ�� ِ6�5ُ� ��Aَ" 6��ِ=َ� 
I= ��A�X���+ِR َ7$�َ ْQِR�ُـ)�	�?� َ�ـ7$َ +َ.ـ�    � ��
ـgٍ 	�ـ    J9 {gـ� "ُـ.َ/ ْgD�9� >�ُ� Y�Aَ�ِR >?�X���V�َ ِ��A�h�� �?�	 ًeD+�=َ� ْ^ُ_�َ َ7$�َ 6ِJ.َْ� >?��)ْhA�� �?��َ��     Yـ'A��ْ�F >?ـ�@�/�M� >ُـ�� �ci�N�9ـ >?�@�'

 �A���  NFِN/ 0�.�� >Oَ� ��.َ�/�� $cA�Dd(()2(  

ودعاء الجماد قبيح وجوابه انه اراد بذلك اشارة ا ليھ�ا وايم�اء لتقب�ل علي�ه .. (( :اذ قال

  )4(ھذه اSية على اشارة وايماء )ھـ548-(وقد حمل الطبرسي  )3())..اذا احياھا _

التعبير الرمزي في القرآن  يقف عند حد، وانما تجده متناثرا في اغلب سوره ((اذن فان 

  )5())ه على ارادة الرمزية بمعناھا الدقيقبما يمكن حمل

اسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن (( سيما وان 

  )6())تفطن العالم، ويزل عن تبصره

ھ�ؤء المفس�رون ق�د كش��فوا ع�ن اس�اليب كنائي�ة متع�ددة ك�التعريض والتل��ويح  ف�انوب�ذلك 

 -فيم�ا بع�د- )ھ�ـ627(ق تقدمھم عل�ى م�ا كش�ف عن�ه الس�كاكي قيحوايماء واشارة والرمز بما 

تع��ريض، وتل��ويح، ورم��ز وايم��اء  أو : وھ��و مس��تويات اربع��ة -ع��ن مس��تويات المعن��ى الكن��ائي 

فض  عن تحدي�دھم لمقاص�د التع�ريض والرم�ز وھ�ي س�ابقة ب غي�ة كش�ف اللث�ام عنھ�ا  )7(اشارة

  .. المفسرون قبل الب غيين

                                                
 . البيت دون عزوشطر وقد ورد  459 -458: 2الطوسي، التبيان  )1(
 .260البقرة ،  )2(
 .48: 2الطبري، جامع البيان  )3(
 .139: 2الطبرسي ، مجمع البيان : ظ )4(
 .122ن الصغير، اصول البيان العربي ، محمد حسي.د )5(
 .131: 4الكشاف : الزمخشري)6(
 .638السكاكي ، مفتاح العلوم :ظ )7(
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  بحثالخاتمة ونتائج ال

  : بعد ھذا استقراء المتأمل لظواھر البيان العربي عند المفسرين تبين لي اSتي

اسھم ھؤء المفسرون في تط�وير المص�طلحات البياني�ة بتحل�ي تھم وتقس�يماتھم  -1

وآخذين بقدرة اللغة  جانبا اص حالتي كانوا يقفون عند بعضھا، ويحللون بعضھا اSخر، تاركين 

وذوق العرب�ي وس�ليقته ثاني�ا، فك�انوا مؤسس�ين لبعض�ھا ومؤص�لين لبعض�ھا او،  عل�ى ابتك�ار

  . اSخر

لقد استطاع ھؤء المفسرون رفد البحث الب غي، وكتب اعجاز بمباحث ذات  -2

ثراء بين بما عرف عنھم من مقدرة لغوية وتفسيرية تضاف ال�ى ذائق�تھم الفني�ة وق�د تجل�ت كلھ�ا 

 .. ومقومات اعجازهفي استج ئھم ب غة النص القرآني 

اثبت البحث ان مقدرة ھؤء المفسرين تجلت ف�ي تفس�ير ال�نص القرآن�ي ك�ونھم  -3

ع��ارفين باس��اليب العربي��ة وافانينھ��ا فك��انوا كثي��را م��ا ينظ��رون ب��ين اس��اليب العربي��ة، واس��لوب 

 اساليب العربية حتى ع�د ف�ي الطبق�ة العلي�ا م�ن الب غ�ة ه علىالقرآني، فكانت سمة اعجازه تفوق

 .. وھي طبيعة صيغته اعجازية

واشاراتھم البيانية تمثل خطوة ج�ادة ف�ي تط�ور  الب غيةكانت مواقف المفسرين  -4

دراسات الب غة القرآنية، وبحوث اعجاز بما اوتوا من مقدرة تحليلية، وملكة ذوقية اذ تمخض 

 .. ما ابدعه من نظماسلوب القرآني انما كان معجزا لتفرده بالصياغة اسلوبية، وبأن عنھا 

كشف البحث عن براعة ھ�ؤء المفس�رين ف�ي تحدي�د المج�از بنوعي�ة وبع قات�ه  -5

المتنوعة والتي انضوت تحت كل نوع من انواعه ، وبما يسھم في اب�راز ب غ�ة ال�نص القرآن�ي 

وف��ق رؤى تفس��يرية فاق��ت ف��ي الكثي��ر منھ��ا رؤى الب غي��ين ف��ي كش��فھم ع��ن الص��ورة المجازي��ة 

 .. بيان اعجاز النص القرآنيواثرھا في 

ابان البحث عن عناية ھؤء المفسرين بالتشبيه، وقد تجلت في عن�ايتھم بأدوات�ه  -6

من حيث كونھا حروفا او أفع�ا او اس�ماءا، وتحدي�د ح�رف التش�بيه كون�ه مج�ردا او مقترن�ا م�ع 

وم�ن ث�م يض�اح معن�ى ال�نص القرآن�ي، إغيره، ولما لھذا التجرد واقتران م�ن دور ف�ي كش�ف و

 . ب غته والتأكيد على التشبيه التمثيلي بخاصة
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اثب��ت البح��ث مق��درة ھ��ؤء المفس��رين ف��ي ادراك مفھ��وم اس��تعارة بأركانھ��ا  -7

وانواعھا بما يكشف استيعابھم للكثير من انواعھا قب�ل غي�رھم م�ن الب غي�ين كم�ا ف�ي اس�تعارة 

ض الت��ي تخ�رج اليھ��ا بم�ا يفص��ح ع��ن ، والتخييلي�ة، وك��ذلك تحدي�د اغ��راوالتھكمي��ةالترش�يحية، 

ابراز مقدرتھم الفنية في تذوق النص القرآني، وابراز سماته الب غية، ومواضع اعجازه، فض  

عن كشفھم من خ ل تحليلھم للصور استعارية التي اشتمل عليھا القرآن الك�ريم ع�ن أھ�م س�مة 

مس��تعار ل��ه بع��د ان ارادھ��ا م��ن س��مات ال��نص القرآن��ي، وھ��ي الم ئم��ة ب��ين المس��تعار من��ه، وال

 .. النص اZدبي يتطلبهنقديا  ملحظاالب غيون 

أب���ان البح���ث تف���وق ھ���ؤء المفس���رين ف���ي ادراك اس���اليب الكنائي���ة المتع���ددة  -8

ك��التعريض والرم��ز والتل��ويح وايم��اء واش��ارة بم��ا يحق��ق تق��دمھم عل��ى الكثي��ر م��ن الب غي��ين 

لمقاص�د التع�ريض والرم�ز وھ�ي س�ابقه ب غي�ة  مث  فض�  ع�ن تحدي�دھم )ھـ626-(كالسكاكي 

 ... كشفوا عنھا قبل غيرھم من الب غيين

9-  ،لقد تفوقت رؤى المفسرين على الكثير من رؤى الب غيين بالسبق الزمني او

كان��ت  حت��ىوباط��ار التطبيق��ي لھ��ا ثاني��ا، اذ حقق��وا ب غ��ة ال��نص القرآن��ي تطبيق��ا  تنظي��را، 

 .. ن اسرار اعجاز ھذا النص الخالدتفسيراتھم تنبض بالكشف ع

م�ن اش�ارات النقدي�ة الت�ي ابان�ت ع�ن  تجلت مقدرة ھؤء المفسرين في الكثير -10

عمق ادراكھم لمغزى النص القرآني، واستج ء مواض�ع اعج�ازه وادراكھ�م للكثي�ر م�ن احك�ام 

ق�د اللغ�وي عن��د النقدي�ة الت�ي تنس�جم ولغ�ة الق�رآن بم�ا يبع�دھا ع�ن التخطئ�ة والق�بح ف�ي مي�زان الن

 .. العرب

شكلت رؤى المفسرين كثيرا من المفاھيم اللغوية للكثير من الظواھر البيانية في  -11

ومؤص  لھا كالذين جاءوا  )ھـ310-(دلتھا اصط حية بما يعد بعضھم مؤسسا لھا كالطبري 

 .. من بعده

اني�ة كشف البحث عن مقدرة المفس�رين ف�ي ادراك اث�ر البيئ�ة عل�ى الظ�واھر البي -12

وبخاص��ة المج��از والتش��بيه ض��من س��ياق ال��نص القرآن��ي بم��ا يحق��ق تق��دمھم  عل��ى غي��رھم م��ن 

  .في ھذا الكشف الب غيين

  . فكان المفسرون في كل تلك الفصول ب غيين متذوقين للنص القرآني ونقاداً متمرسين
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  ))وأخر دعوانا ان الحمد g رب العالمين((

 الباحثة                                                                         
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  كّشاف المصادر والمراجع

  . خير ما نبتدأ به القرآن الكريم -

 . الدكتور ،ابراھيم انيس -

 دلة اZلفاظ 

 .م1963الطبعة الثانية  القاھرة لجنة البيان العربي،

  .)ھـ637-(أبو الفتح، ضياء الدين نصر _ بن محمد  -ابن اZثير  -

 . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 . محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق 

 . م1939الحلبي، القاھرة،  البابيمصطفى 

 احسان عباس  -

 شعر الخوارج، 

 م1923بيروت ، 

 . الدكتور ،أحمد أحمد بدوي -

عب��د الق��اھر الجرج��اني وجھ��وده ف��ي الب غ��ة العربي��ة، الطبع��ة الثاني��ة، 

  . )ت.د(ة العامة للتأليف والترجمة والنشر والطباعة المؤسسة المصري

 .نفسه -

 . من ب غة القرآن

 .)م1950 -ھـ1370(لجنة البيان العربي ، القاھرة 

 الدكتور ،أحمد مطلوب -

 . معجم المصطلحات الب غية وتطورھا

 )م1987 -1983( 3-1المجمع العلمي العراقي ، بغداد ج

 . لبياخطل، ابو مالك غياث بن غوث التغ -

 . شعر اZخطل

 . السكري روايته عن ابي جعفر محمد بن حبيب هصنع

  )ت.د(اوة، دار اصمعي بحلب بالدكتور فخر الدين ق: تحقيق

  

 

 اZعشى، ميمون بن قيس -

 . ديوان اZعشى الكبير
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 شرح وتعليق الدكتور محمد حسين 

 . )ت.د(، المطبعة النموذجية بالجماميزمكتبة اSداب 

 . حندج بن حجر أمرؤ القيس، -

 . ديوان امرؤ القيس

 . محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

 .)ت.د( دار المعارف بمصر، القاھرةالطبعة الرابعة، 

 أوس بن حجر  -

 ديوان أوس بن حجر

 . حقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجمت

 )م1960 -ھـ1380(بيروت . دار صادر، دار بيروت

 )ھـ403-(الباق ني، أبو بكر محمد بن الطيب  -

 اعجاز القرآن

 السيد احمد صقر : تحقيق

 . )ت.د(الطبعة الرابعة، دار المعارف، مصر ، القاھرة 

 )ھـ291-(ثعلب، ابو العباس، احمد ين يحيى بن زيد الشيباني  -

 . قواعد الشعر

 . محمد عبد المنعم خفاجي: تحقيق

 . م1948مصطفى البابي الحلبي، القاھرة 

 ورفالدكتور جابر احمد عص -

 . الصورة الفنية في التراث النقدي والب غي

 .م1974دار الثقافة، القاھرة 

 )ھـ255-(الجاحظ، ابو عثمان، عمرو بن بحر  -

 . البيان والتبيين

 . عبد الس م محمد ھارون: تحقيق وشرح 

 -ھ��ـ 1380(الطبع��ة الثاني��ة ، لجن��ة الت��أليف والترجم��ة والنش��ر، الق��اھرة

 . )م1960

 .نفسه -

 الحيوان

 . يق وشرح عبد الس م محمد ھارونتحق
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 -ھ��ـ 1356(الطبع��ة اZول��ى، مص��طفى الب��ابي الحلب��ي وأوده، مص��ر 

 )م1938

 

 )ھـ471-(الجرجاني، ابو بكر ، عبد القاھر بن عبد الرحمن  -

 . اسرار الب غة

 . ريتر -ھـ: تحقيق

 . )م1979 -ھـ  1399(الطبعة الثانية، مكتبة المثنى، بغداد 

 .نفسه -

 . عجازدئل ا

احمد مصطفى المراغي، محمد عبده، محمد : صححه وشرحه وراجعه

 . محمود الشنقيطي

 . )ت.د(الطبعة الثانية، المكتبة المحمودية التجارية بمصر 

 .نفسه -

 . )ضمن ث ث رسائل في اعجاز(الرسالة الشافية 

 . محمد خلف _، محمد زغلول س م: تحقيق

 .)م1961(دار المعارف، مصر، القاھرة 

 )ھـ114-(جرير، جرير بن عطية الخطفي  -

  ديوان جرير

  .يوسف عيد. د: شرح

 . )ت.د(بيروت  -الجيل دار الطبعة اZولى، 

 )م701-(جميل بثينة، جميل بن معمر  -

 ديوان جميل بثينة 

بي��روت  -دار ص��ادر للطباع��ة والنش��ر، دار بي��روت للطباع��ة والنش��ر 

 . )م1961 -ھـ 1380(

 )ھـ392-(فتح عثمان ابن جني، ابو ال -

 الخصائص 

 محمد علي النجار: تحقيق

 )م1952 -ھـ 1371(دار الكتب المصرية 

  .نفسه -
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 . اعرابسر صناعة 

 . الدكتور حسن ھنداوي: دراسة وتحقيق

 .)م1993 -ھـ 1413(الطبعة الثانية، دار القلم، دمشق 

 

 

 

 الحطيئة -

  ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني 

 . نعمان امين طه -تحقيق

 -ھ��ـ 1378(الطبع��ة اZول��ى، مص��طفى الب��ابي الحلب��ي وأوده، مص��ر 

 . )م1958

 الدكتور ،حفني محمد شرف -

 . اعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق

 -ھ���ـ 1390(المجل���س اZعل���ى للش���ؤون اس��� مية، الكت���اب الراب���ع 

 )م1970

 الحلبي، شھاب الدين محمود -

 ل الى صناعة الترسل حسن التوس

 . تحقيق الدكتور أكرم عثمان يوسف

 )م1980 -ھـ 1400(بغداد 

 )ھـ626-(الحموي ، ياقوت بن عبد _ الرومي  -

 معجم ادباء 

 . راجعته وزارة المعارف العمومية، مصر

 )ت.د(الطبعة اZخيرة، دار المأمون 

 )ھـ388-(الخطابي ، ابو سليمان، حمد بن محمد بن ابراھيم  -

 . )ضمن ث ث رسائل في اعجاز القرآن(بيان اعجاز القرآن 

 . محمد خلف _، محمد زغلول س م: تحقيق

 . م1961دار المعارف، مصر ، القاھرة 

 )ھـ739-(الخطيب القزويني، ابو المعالي محمد بن عبد الرحمن الشافعي  -

 . ايضاح في علوم الب غة
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 .م1971مطبعة صبيح وأوده، القاھرة 

 بو ذؤيب الھذليا -

 ديوان الھذليين

 )م1965(دار الكتب المصرية، القاھرة 

 )ھـ117- (و الرمة ، غي ن بن عقبه العدوي ذ -

 . ديوان ذي الرمة 

 

شرح امام ابي نصر احمد بن حاتم البھادلي صاحب اZصمعي، رواية امام ابي  -

 . العباس ثعلب

 . الدكتور عبد القدوس ابو صالح: تحقيق

 .)م1972 -ھـ 1392(بين، دمشق مطبعة طر

 رؤبة -

 ديوان رؤبة بن العجاج، مجموع اشعار العرب

 وليم بن الورد : جمع وتحقيق

 م 1903برلين 

 )ھـ606-(الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين  -

 . التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب

 . )ت.د(الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طھران 

 النميري  الراعي -

 ديوان الراعي النميري 

 جمعه وحققه راينھرت غاييرت

  . )م1980 -ھـ 1401(المعھد الماني ل بحاث الشرقية، بيروت 

 

 )ھـ502-(الراغب اصبھاني، الحسين بن محمد بن المفضل  -

 . المفردات في غريب القرآن

 . محمد سيد كي ني: تحقيق

 . م1960 مصطفى البابي الحلبي وأوده، القاھرة

 . الدكتور ،ربيعي محمد عبد الخالق -

 الب غة العربية وسائلھا وغايتھا في التصوير البياني 



  301

 . م1989دار المعرفة الجامعية، مصر 

 . )ھـ456-(ابن رشيق ، الحسن بن رشيق القيرواني  -

 . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده

 . محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق

 .)م1972(بيروت  -دار الجيل 

 )ھـ386-(الرماني ، ابو الحسن ، علي بن عيسى  -

 . )ضمن ث ث رسائل في اعجاز القرآن(النكت في اعجاز القرآن 

 . محمد خلف _، محمد زغلول س م: تحقيق

 . م1961دار المعارف، مصر، القاھرة 

 . )ھـ794-(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد _  -

 . قرآنالبرھان في علوم ال

 . محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

الطبع���ة اZول���ى ، دار احي���اء الكت���ب العربي���ة ، عيس���ى الب���ابي الحلب���ي 

 . )م1957 -ھـ 1376(وشركاه 

 . )ھـ538-(الزمخشري، ابو القاسم، محمود بن عمر  -

 . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اقاويل في وجوه التأويل

 . عبد الرزاق المھدي: تحقيق

 -ھ�ـ 1421(لبنان  -الطبعة الثانية، دار احياء التراث العربي ، بيروت 

  .)م2001

  

  

 

 زھير بن ابي سلمى  -

 ديوان زھير 

 .كرم البستاني: تحقيق

 .م1953مكتبة صادر، بيروت 

  )ھـ180- (سيبويه، ابو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر  -

 الكتاب 

 عبد الس م محمد ھارون: تحقيق وشرح 
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 )م1966 -ھـ 1385(القاھرة  دار القلم ،

 سيد قطب  -

 . التصوير الفني في القرآن

 .م1956دار المعارف ، مصر، القاھرة 

 نفسه -

 . في ظ ل القرآن

 -ھ����ـ 1415(بي����روت  -الطبع����ة الرابع����ة والعش����رون، دار الش����روق 

 .)م1995

 . )ھـ626-(السكاكي، ابو يعقوب، يوسف بن ابي بكر  -

 . مفتاح العلوم

 . ھـ1317، القاھرة المطبعة اZدبية

 )ھـ911-(السيوطي ، ج ل الدين عبد الرحمن  -

 . اتقان في علوم القرآن 

ھ���ـ 1370(الطبع���ة الثالث���ة، مص���طفى الب���ابي الحلب���ي وأوده، مص���ر 

 . )م1951

 )ھـ406-(الشريف الرضي، محمد بن الحسين الموسوي  -

 . تلخيص البيان في مجازات القرآن

 . غني حسنالدكتور محمد عبد ال: تحقيق

دار احي���اء الكت���ب العربي���ة، عيس���ى الب���ابي الحلب���ي وش���ركاه، الق���اھرة 

  .م1955

 

 )ھـ436-(الشريف المرتضى ، علم الھدى، علي بن الحسين الموسوي  -

 )غرر الفوائد ودرر الق ئد(امالي المرتضى 

 . محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

 -ھ���ـ 1387(وت بي���ر -الطبع���ة الثاني���ة، دار الكت���اب العرب���ي، لبن���ان 

 )م1967

 . الغطفانيالشماخ، بن ضرار  -

 . ديوان الشماخ بن ضرار الغطفاني

 . بشرح احمد بن امين الشنقيطي
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 .ھـ1327مطبعة السعادة، مصر 

  .، الدكتورشوقي ضيف -

 . الب غة تطور وتاريخ

 . م1965دار المعارف، مصر، القاھرة، 

 )ھـ548-( الطبرسي ، ابو علي، الفضل بن الحسن بن الفضل -

 . مجمع البيان في تفسير القرآن

 . ابراھيم شمس الدين: تحقيق

 -ھ����ـ 1418(لبن����ان  -الطبع����ة اZول����ى، دار الكت����ب العلمي����ة، بي����روت

 . )م1997

 . )ھـ310-(الطبري ، ابو جعفر، محمد بن جرير  -

 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري

 علي عاشور : حرستاني، تصحيحمحمود شاكر ال: ضبط وتعليق

 . )ت.د(بيروت  -الطبعة اZولى، دار احياء التراث العربي، لبنان 

 طرفة بن العبد البكري -

دي���وان طرف���ة ب���ن العب���د البك���ري م���ع ش���رح اZدي���ب يوس���ف اZعل���م 

 . الشنتمري

  . م1900طبع في مدينة شالون بمطبع برطرند سنة 

  

  

 

  .، الدكتورطه حسين -

 . الجاحظ الى عبد القاھر البيان العربي من

 )ھـ337-(ثر المنسوب لقدامة بن جعفر نفي مقدمة كتاب نقد ال

 . م1933دار الكتب المصرية 

 )ھـ460-(الطوسي ، ابو جعفر، محمد بن الحسن  -

 . تفسير  التبيان

 . احمد حبيب قصير العاملي: تحقيق

 .)م1969 -ھـ 1389(النجف اشرف  -مطبعة النعمان 

 .الدكتور )بنت الشاطئ(لرحمن عائشة عبد ا -
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 . التفسير البياني للقرآن الكريم

 . م1966الطبعة الثانية، دار المعارف ، مصر ، القاھرة 

 

 .، الدكتور عبد العظيم ابراھيم المطعني -

 التشبيه البليغ ھل يرقى الى درجة المجاز 

 . م1980دار اZنصار، القاھرة 

  .، الدكتورعبد القادر حسين -

  .ة في البحث الب غياثر النحا

 . م1975نھضة مصر، القاھرة، 

 .نفسه -

 . فن الب غة

 .ت.دار نھضة مصر، الفجالة، القاھرة د

 . عبد الكريم الخطيب -

 )اعجاز في دراسات السابقين(اعجاز القرآن 

 . دراسة كاشفة لخصائص الب غة العربية ومعاييرھا

ھـ 1395(بيروت  -لبنان الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، 

  . )م1975 -

  

 

 . )ھـ210-(ابو عبيدة، معمر بن المثنى التميمي  -

 مجاز القرآن

 . الدكتور محمد فؤاد سزكين: تحقيق

 . )م1954  -ھـ 1374(الطبعة اZولى، مطبعة السعادة، مصر 

 العجاج  -

 . وشرحه اصمعيعبد الملك بن قريب ديوان العجاج رواية 

 . عزة حسن. د: عني بتحقيقه

 )ت.د(مكتبة دار الشروق، بيروت 

 . )ھـ395-(العسكري، ابو ھ ل الحسن بن عبد _ بن سھل  -

 . )الكتابة والشعر( كتاب الصناعتين
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 . علي محمد البجاوي و محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

 .م1971عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر 

 . )ھـ749-(العلوي، يحيى بن حمزة  -

 . المتضمن سرار الب غة وعلوم حقائق اعجازالطراز 

 )م1914 -ھـ 1332(المقتطف، مصر، القاھرة 

 ، الدكتورعمر م  حويش -

 . تطور دراسات اعجاز القرآن وأثرھا في الب غة العربية

 )م1972 -ھـ 1392(مطبعة اZمة ، 

 عمرو بن كلثوم -

 . عمرو بن كلثومديوان 

 .)1996(ت الطبعة اZولى، دار صادر ، بيرو

 عنترة -

 . محمد سعيد مولوي: ديوان عنترة، تحقيق ودراسة 

 . )م1983 -ھـ 1403(الطبعة الثانية، المكتب اس مي، بيروت 

 )ھـ207-(الفراء، ابو زكريا يحيى بن زياد  -

 . معاني القرآن

ال��دكتور عب��د الفت��اح اس��ماعيل ش��لبي ، مراجع��ة اس��تاذ عل��ي : تحقي��ق

 .م1972مصرية العامة للكتاب النجدي ناصف الھيئة ال

 )ھـ392-(القاضي الجرجاني، علي بن عبد العزيز  -

 . الوساطة بين المتنبي وخصومه

 . عبد المتعال الصعيدي، احمد عارف زين: تحقيق

ھ�ـ 1368(الطبعة اZولى، محمد علي صبيح واوده، مصر ، ازھ�ر 

 . )م1948 -

 . القتال الك بي -

 ديوان القتال الك بي 

 . احسان عباس. ه وقدم لهحقق

 )م1961 -ھـ 1381(دار الثقافة ، بيروت 

 )ھـ337-(قدامة بن جعفر ، ابو الفرج قدامة بن جعفر  -

 . نقد الشعر
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 . كمال مصطفى: تحقيق

 . م1949الطبعة اولى، انصار السنة المحمدية، مصر 

 

 .، الدكتوركامل حسن البصير -

 )وازنة وطبيقم(بناء الصورة الفنية في البيان العربي 

 . م1987مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد 

 كثيرة عزة -

 ديوان كثيرة عزة 

 . الدكتور احسان عباس: تحقيق

 )م1971 -ھـ 1391(دار الثقافة، بيروت 

 . ة العامريعلبيد بن ربي -

 . ديوان لبيد بن ربيعة العامري

 )ت.د(. بيروتدار صادر ، 

  . ، الدكتور ماھر مھدي ھ ل -

 . الدين الرازي ب غياً  فخر

 . )م1977 -ھـ 1397(دار الحرية، بغداد 

 )ھـ285-(المبرد، ابو العباس، محمد بن يزيد  -

 . الكامل في اللغة واZدب

 . محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

 .)ت.د(دار الفكر العربي، القاھرة 

 .، الدكتورمحسن عبد الحميد -

 )قراءة جديدة(تطور تفسير القرآن 

 .م1989رة التعليم العالي والبحث العلمي، بيت الحكمة، بغداد وزا

 ، الدكتورمحمد بدري عبد الجلي -

 . المجاز وأثره في الدرس اللغوي

 .م1975دار الجامعات المصرية 

 .اZستاذ اZول المتمرس الدكتور محمد حسين علي الصغير -

 . اصول البيان العربي، رؤية ب غية معاصرة

  .م1986ية العامة، بغداددار الشؤون الثقاف
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 . نفسه -

 . تطور البحث الدلي، دراسة تطبيقية في القرآن الكريم

 -ھ���ـ 1420(لبن���ان  -الطبع���ة اZول���ى، دار الم���ؤرخ العرب���ي، بي���روت 

  . )م1999

 .نفسه -

 . الصورة الفنية في المثل القرآني، دراسة نقدية وب غية

لبن�ان  -زي�ع بي�روت الطبعة اZولى، دار الھ�ادي للطباع�ة والنش�ر والتو

  . )م1992 -ھـ 1412(

 .نفسه -

 . المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق

 -ھ���ـ 1420(لبن���ان  -الطبع���ة اZول���ى، دار الم���ؤرخ العرب���ي، بي���روت 

  . )م2000

 .نفسه -

مجاز القرآن، خصائصه الفنية وب غت�ه العربي�ة ، الطبع�ة اZول�ى، دار 

 . )م1999 -ھـ 1420(لبنان  -وت المؤرخ العربي بير

  

  .نفسه -

 . نظرات معاصرة في القرآن الكريم

 -ھ���ـ 1420(لبن���ان  -الطبع���ة اZول���ى، دار الم���ؤرخ العرب���ي بي���روت 

  . )م2000

 .نفسه -

 . نظرية النقد العربي رؤية قرآنية معاصرة

 -ھ���ـ 1420(لبن���ان  -الطبع���ة اZول���ى، دار الم���ؤرخ العرب���ي بي���روت 

 . )م1999

 . الدكتور،ن ابو موسىمحمد حسني -

  الب غة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرھا في الدراسات الب غية 

 .)ت.د(دار الفكر العربي، القاھرة 

 . الدكتور محمد زغلول س م -
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اث��ر الق��رآن الك��ريم ف��ي تط��ور النق��د العرب��ي ال��ى الق��رن الراب��ع الطبع��ة 

 . )ت.د(الثانية، دار المعارف، مصر ، القاھرة 

 . الدكتور عبد الحميد ناجيمحمد  -

 . اسس النفسية ساليب الب غة العربية -

الطبعة اZولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنش�ر والتوزي�ع بي�روت 

 . )م1984 -ھـ 1404(

 .الدكتور،محمد عبد المطلب -

 . الب غة العربية قراءة أخرى

 . م1997 الطبعة اZولى ،الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان

 محمد فؤاد عبد الباقي -

 . المعجم المفھرس لفاظ القرآن الكريم

 -ھ���ـ 1406(الطبع���ة اZول���ى، دار الفك���ر للطباع���ة والنش���ر والتوزي���ع 

 )م1986

 . الدكتور،محمود البستاني -

 . دراسات فنية في صور القرآن

 . ھـ1421الطبعة اZولى، مجمع البحوث اس مية، مشھد 

 . )ھـ1120- (الدين بن معصوم المدني ، علي صدر  -

 . أنوار الربيع في انواع البديع

 شاكر ھادي شكر : حققه وترجم لشعرائه

 )م1968 -ھـ 1388(الطبعة اZولى، مطبعة النعمان، النجف 

 اZكبر  المرقش -

  )ھـ.ق 57-(المرقش اZكبر عمرو بن سعد (ينديوان المرقش

  ))ھـ.ق50-(المرقش اZصغر عمرو بن حرملة     

  .كارين صادر: قيقتح

  .)م1998(الطبعة اZولى ، دار صادر، بيروت  

 )ھـ385-(المرزباني ، ابو عبيد _ ، محمد بن عمران بن موسى  -

 . معجم الشعراء

 .)م1982(مكتبة القدسي ، دار بيروت، لبنان 

 .مصطفى الصاوي الجويني -
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 . منھج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان اعجازه

 .)م1959(القاھرة  –ادبية، دار المعارف ، مصر مكتبة الدراسات 

 . )ھـ296-(ابن المعتز، عبد _ بن المعتز -

 . البديع 

 .محمد عبد المنعم خفاجي: تحقيق

  )م1945-ھـ1364(مصطفى البابي الحلبي وأوده، مصر 

 . )ھـ711-(ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -

 . لسان العرب

 .)م1955-ھـ1375(ار بيروت، بيروت دار صادر ، د

 .النابغة الجعدي، قيس بن عبد _ بن عدس بن ربيعة بن جعدة -

 . ديوان النابغة الجعدي

 . واضح الصمد. د: جمعه وحققه وشرحه

 )م1998(الطبعة اZولى، دار صادر، بيروت 

 .النابغة الذبياني -

 . ديوان النابغة الذبياني -

 .كرم البستاني: تحقيق وشرح -

  )م1960- ھـ1379(ر صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت دا -

 .)ھـ485-(ابن ناقيا البغدادي، عبد _ بن محمد بن الحسين  -

 . الجمان في تشبيھات القرآن

 . تحقيق الدكتور أحمد مطلوب، والدكتورة خديجة الحديثي

 .م1968دار الجمھورية، بغداد 

 . ابو النجم العجلي -

 . وان ابي النجمدي

 . سجيع جبيلي.د: جمعه وحققه وشرحه

 )م1998(لبنان  –الطبعة اZولى، دار صادر، بيروت 

 ابن النديم -

 الفھرست

 رضا تجدد: تحقيق

 .)ت.د(طھران 
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 )ھـ733-(النويري ، شھاب الدين، احمد بن عبد الوھاب  -

 . نھاية اqرب في فنون ادب

 )ت.د(ھرة نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، القا

 . وليد قصاب الدكتور -

 . التراث النقدي والب غي للمعتزلة، حتى نھاية القرن السادس الھجري

 . م1985 -ھـ 1405(نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة 

 . ابن وھب، ابو الحسين، اسحاق بن ابراھيم بن سليمان بن وھب الكاتب -

 . البرھان في وجوه البيان

 وب، والدكتورة خديجة الحديثيالدكتور احمد مطل: تحقيق

 .)م1967 -ھـ 1387(بغداد 
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  .الرسائل الجامعية والبحوث المنشورة في الكتب والمج�ت العلمية

   .الدكتور ابتسام عبد الكريم المدني -

، رس�الة ماجس�تير، عل�ى اSل�ه )دراسة جمالي�ة(الجنة في القرآن الكريم 

 -ھ�ـ 1417(مع�ة بغ�داد ، جا - )اب�ن رش�د(الكاتبة، كلية التربية اZول�ى 

 . )م1996

 .امل حسين الخاقاني -

اب��ن جن��ي ب غي��ا، رس��الة ماجس��تير، عل��ى اSل��ة الكاتب��ة، كلي��ة التربي��ة 

 )م2000 -ھـ 1421( الكوفةللبنات، جامعة 

 . عمر محمد الس مي -

اعجاز الفني في الق�رآن، رس�الة ماجس�تير، عل�ى اSل�ة الكاتب�ة ، كلي�ة 

   )ت.د(اSداب جامعة بغداد 

 . الدكتور كاصد ياسر الزيدي -

اب��ن جن��ي مفس��را، بح��ث، مجل��ة التربي��ة والعل��م، الع��دد الث��اني عش��ر ، 

 . م1993

 مزاحم مطر حسين -

البحث الب غي في مجمع البيان للطبرسي، رسالة ماجستير، على اSلة 

 . )م1999 -ھـ 1419(الكاتبة، كلية اSداب، جامعة الكوفة 

 . الدكتور منجم عبد مسلم ھاشم الفحا -

المج�از عن�د المفس��رين حت�ى الق�رن الس��ادس للھج�رة، رس�الة دكت��وراه، 

 . )ت.د(على اSلة الكاتبة، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة 

 . واجدة مجيد اطرقجي -

التشبيھات القرآنية والبيئة العربية، رسالة ماجستير، على اSلة الكاتب�ة، 

 .م1969كلية اSداب، جامعة بغداد، 
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  كّشاف المصادر والمراجع

  . خير ما نبتدأ به القرآن الكريم -

 . الدكتور ،ابراھيم انيس -

 د�لة ا�لفاظ 

 .م1963الطبعة الثانية  القاھرة لجنة البيان العربي،

 . )ھـ637-(أبو الفتح، ضياء الدين نصر & بن محمد  -ابن ا�ثير  -

 . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 . محي الدين عبد الحميد محمد: تحقيق 

 . م1939، القاھرة، الحلبي البابيمصطفى 

 احسان عباس  -

 شعر الخوارج، 

 م1923بيروت ، 

 . الدكتور ،أحمد أحمد بدوي -

عب>>د الق>>اھر الجرج>>اني وجھ>>وده ف>>ي الب<غ>>ة العربي>>ة، الطبع>>ة الثاني>>ة، 

  . )ت.د(المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر والطباعة 

 .فسهن -

 . من ب<غة القرآن

 .)م1950 -ھـ1370(لجنة البيان العربي ، القاھرة 

 الدكتور ،أحمد مطلوب -

 . معجم المصطلحات الب<غية وتطورھا

 )م1987 -1983( 3-1المجمع العلمي العراقي ، بغداد ج

 . ا�خطل، ابو مالك غياث بن غوث التغلبي -

 . شعر ا�خطل

 . حمد بن حبيبالسكري روايته عن ابي جعفر م هصنع

  )ت.د(اوة، دار ا�صمعي بحلب بالدكتور فخر الدين ق: تحقيق

  

 

 ا�عشى، ميمون بن قيس -

 . ديوان ا�عشى الكبير
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 شرح وتعليق الدكتور محمد حسين 

 . )ت.د(، المطبعة النموذجية بالجماميزمكتبة اJداب 

 . أمرؤ القيس، حندج بن حجر -

 . ديوان امرؤ القيس

 . لفضل ابراھيممحمد ابو ا: تحقيق

 .)ت.د( دار المعارف بمصر، القاھرةالطبعة الرابعة، 

 أوس بن حجر  -

 ديوان أوس بن حجر

 . محمد يوسف نجمحقيق وشرح الدكتور ت

 )م1960 -ھـ1380(بيروت . دار صادر، دار بيروت

 )ھـ403-(الباق<ني، أبو بكر محمد بن الطيب  -

 اعجاز القرآن

 السيد احمد صقر : تحقيق

 . )ت.د(الرابعة، دار المعارف، مصر ، القاھرة الطبعة 

 )ھـ291-(ثعلب، ابو العباس، احمد ين يحيى بن زيد الشيباني  -

 . قواعد الشعر

 . محمد عبد المنعم خفاجي: تحقيق

 . م1948مصطفى البابي الحلبي، القاھرة 

 ورفالدكتور جابر احمد عص -

 . الصورة الفنية في التراث النقدي والب<غي

 .م1974افة، القاھرة دار الثق

 )ھـ255-(الجاحظ، ابو عثمان، عمرو بن بحر  -

 . البيان والتبيين

 . عبد الس<م محمد ھارون: تحقيق وشرح 

 -ھ>>ـ 1380(الطبع>>ة الثاني>>ة ، لجن>>ة الت>>أليف والترجم>>ة والنش>>ر، الق>>اھرة

 . )م1960

 .نفسه -

 الحيوان

 . تحقيق وشرح عبد الس<م محمد ھارون
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 -ھ>>ـ 1356(وأو�ده، مص>>ر ى الب>>ابي الحلب>>ي الطبع>>ة ا�ول>>ى، مص>>طف

 )م1938

 

 )ھـ471-(الجرجاني، ابو بكر ، عبد القاھر بن عبد الرحمن  -

 . اسرار الب<غة

 . ريتر -ھـ: تحقيق

 . )م1979 -ھـ  1399( الطبعة الثانية، مكتبة المثنى، بغداد

 .نفسه -

 . د�ئل ا�عجاز

عبده، محمد  احمد مصطفى المراغي، محمد: صححه وشرحه وراجعه

 . محمود الشنقيطي

 . )ت.د(الطبعة الثانية، المكتبة المحمودية التجارية بمصر 

 .نفسه -

 . )ضمن ث<ث رسائل في ا�عجاز(الرسالة الشافية 

 . محمد خلف &، محمد زغلول س<م: تحقيق

 .)م1961(دار المعارف، مصر، القاھرة 

 )ھـ114-(جرير، جرير بن عطية الخطفي  -

  رديوان جري

  .يوسف عيد. د: شرح

 . )ت.د(بيروت  -الجيل دار الطبعة ا�ولى، 

 )م701-(جميل بثينة، جميل بن معمر  -

 ديوان جميل بثينة 

بي>>روت  -دار ص>>ادر للطباع>>ة والنش>>ر، دار بي>>روت للطباع>>ة والنش>>ر 

 . )م1961 -ھـ 1380(

 )ھـ392-(ابن جني، ابو الفتح عثمان  -

 الخصائص 

 محمد علي النجار: تحقيق

 )م1952 -ھـ 1371(دار الكتب المصرية 

  .نفسه -
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 . ا�عرابسر صناعة 

 . الدكتور حسن ھنداوي: دراسة وتحقيق

 .)م1993 -ھـ 1413(الطبعة الثانية، دار القلم، دمشق 

 

 

 

 الحطيئة -

 ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني  

 . نعمان امين طه -تحقيق

 -ھ>>ـ 1378(ي الحلب>>ي وأو�ده، مص>>ر الطبع>>ة ا�ول>>ى، مص>>طفى الب>>اب

 . )م1958

 الدكتور ،حفني محمد شرف -

 . اعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق

 -ھ>>>ـ 1390(المجل>>>س ا�عل>>>ى للش>>>ؤون ا�س>>><مية، الكت>>>اب الراب>>>ع 

 )م1970

 الحلبي، شھاب الدين محمود -

 حسن التوسل الى صناعة الترسل 

 . تحقيق الدكتور أكرم عثمان يوسف

 )م1980 -ھـ 1400(بغداد 

 )ھـ626-(الحموي ، ياقوت بن عبد & الرومي  -

 معجم ا�دباء 

 . راجعته وزارة المعارف العمومية، مصر

 )ت.د(الطبعة ا�خيرة، دار المأمون 

 )ھـ388-(الخطابي ، ابو سليمان، حمد بن محمد بن ابراھيم  -

 . )ضمن ث<ث رسائل في اعجاز القرآن(بيان اعجاز القرآن 

 . محمد خلف &، محمد زغلول س<م: تحقيق

 . م1961دار المعارف، مصر ، القاھرة 

 )ھـ739-(الخطيب القزويني، ابو المعالي محمد بن عبد الرحمن الشافعي  -

 . ا�يضاح في علوم الب<غة
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 .م1971مطبعة صبيح وأو�ده، القاھرة 

 ابو ذؤيب الھذلي -

 ديوان الھذليين

 )م1965(قاھرة دار الكتب المصرية، ال

 )ھـ117- (و الرمة ، غي<ن بن عقبه العدوي ذ -

 . ديوان ذي الرمة 

 

شرح ا�مام ابي نصر احمد بن حاتم البھادلي صاحب ا�صمعي، رواية ا�مام ابي  -

 . العباس ثعلب

 . الدكتور عبد القدوس ابو صالح: تحقيق

 .)م1972 -ھـ 1392(مطبعة طربين، دمشق 

 رؤبة -

 اج، مجموع اشعار العربالعجديوان رؤبة بن 

 وليم بن الورد : جمع وتحقيق

 م 1903برلين 

 )ھـ606-(الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين  -

 . التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب

 . )ت.د(الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طھران 

 الراعي النميري  -

 ديوان الراعي النميري 

 غاييرتجمعه وحققه راينھرت 

  . )م1980 -ھـ 1401(المعھد ا�لماني ل<بحاث الشرقية، بيروت 

 

 )ھـ502-(الراغب ا�صبھاني، الحسين بن محمد بن المفضل  -

 . المفردات في غريب القرآن

 . محمد سيد كي<ني: تحقيق

 . م1960مصطفى البابي الحلبي وأو�ده، القاھرة 

 . الدكتور ،ربيعي محمد عبد الخالق -

 لعربية وسائلھا وغايتھا في التصوير البياني الب<غة ا
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 . م1989دار المعرفة الجامعية، مصر 

 . )ھـ456-(ابن رشيق ، الحسن بن رشيق القيرواني  -

 . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده

 . محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق

 .)م1972(بيروت  -دار الجيل 

 )ھـ386-(الرماني ، ابو الحسن ، علي بن عيسى  -

 . )ضمن ث<ث رسائل في اعجاز القرآن(النكت في اعجاز القرآن 

 . محمد خلف &، محمد زغلول س<م: تحقيق

 . م1961دار المعارف، مصر، القاھرة 

 . )ھـ794-(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد &  -

 . البرھان في علوم القرآن

 . محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

ى ، دار احي>>>اء الكت>>>ب العربي>>>ة ، عيس>>>ى الب>>>ابي الحلب>>>ي الطبع>>>ة ا�ول>>>

 . )م1957 -ھـ 1376(وشركاه 

 . )ھـ538-(الزمخشري، ابو القاسم، محمود بن عمر  -

 . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا�قاويل في وجوه التأويل

 . عبد الرزاق المھدي: تحقيق

 -ھ>ـ 1421(بنان ل -الطبعة الثانية، دار احياء التراث العربي ، بيروت 

  .)م2001

  

  

 

 زھير بن ابي سلمى  -

 ديوان زھير 

 .كرم البستاني: تحقيق

 .م1953مكتبة صادر، بيروت 

  )ھـ180- (سيبويه، ابو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر  -

 الكتاب 

 عبد الس<م محمد ھارون: تحقيق وشرح 
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 )م1966 -ھـ 1385(دار القلم ، القاھرة 

 سيد قطب  -

 . القرآن التصوير الفني في

 .م1956دار المعارف ، مصر، القاھرة 

 نفسه -

 . في ظ<ل القرآن

 -ھ>>>>ـ 1415(بي>>>>روت  -الطبع>>>>ة الرابع>>>>ة والعش>>>>رون، دار الش>>>>روق 

 .)م1995

 . )ھـ626-(السكاكي، ابو يعقوب، يوسف بن ابي بكر  -

 . مفتاح العلوم

 . ھـ1317المطبعة ا�دبية، القاھرة 

 )ھـ911-(السيوطي ، ج<ل الدين عبد الرحمن  -

 . ا�تقان في علوم القرآن 

ھ>>>ـ 1370(الطبع>>>ة الثالث>>>ة، مص>>>طفى الب>>>ابي الحلب>>>ي وأو�ده، مص>>>ر 

 . )م1951

 )ھـ406-(الشريف الرضي، محمد بن الحسين الموسوي  -

 . تلخيص البيان في مجازات القرآن

 . الدكتور محمد عبد الغني حسن: تحقيق

ب>>>ي وش>>>ركاه، الق>>>اھرة دار احي>>>اء الكت>>>ب العربي>>>ة، عيس>>>ى الب>>>ابي الحل

  .م1955

 

 )ھـ436-(الشريف المرتضى ، علم الھدى، علي بن الحسين الموسوي  -

 )غرر الفوائد ودرر الق<ئد(امالي المرتضى 

 . محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

 -ھ>>>ـ 1387(بي>>>روت  -الطبع>>>ة الثاني>>>ة، دار الكت>>>اب العرب>>>ي، لبن>>>ان 

 )م1967

 . الغطفانيالشماخ، بن ضرار  -

 . ن الشماخ بن ضرار الغطفانيديوا

 . بشرح احمد بن ا�مين الشنقيطي
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 .ھـ1327مطبعة السعادة، مصر 

  .الدكتور ،شوقي ضيف -

 . الب<غة تطور وتاريخ

 . م1965دار المعارف، مصر، القاھرة، 

 )ھـ548-(الطبرسي ، ابو علي، الفضل بن الحسن بن الفضل  -

 . مجمع البيان في تفسير القرآن

 . ھيم شمس الدينابرا: تحقيق

 -ھ>>>>ـ 1418(لبن>>>>ان  -الطبع>>>>ة ا�ول>>>>ى، دار الكت>>>>ب العلمي>>>>ة، بي>>>>روت

 . )م1997

 . )ھـ310-(الطبري ، ابو جعفر، محمد بن جرير  -

 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري

 علي عاشور : محمود شاكر الحرستاني، تصحيح: ضبط وتعليق

 . )ت.د(بيروت  -التراث العربي، لبنان  الطبعة ا�ولى، دار احياء

 طرفة بن العبد البكري -

ب>>>ن العب>>>د البك>>>ري م>>>ع ش>>>رح ا�دي>>>ب يوس>>>ف ا�عل>>>م  دي>>>وان طرف>>>ة

 . الشنتمري

  . م1900طبع في مدينة شالون بمطبع برطرند سنة 

  

  

 

  .الدكتور ،طه حسين -

 . البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاھر

 )ھـ337-(منسوب لقدامة بن جعفر ثر النفي مقدمة كتاب نقد ال

 . م1933دار الكتب المصرية 

 )ھـ460-(الطوسي ، ابو جعفر، محمد بن الحسن  -

 . تفسير  التبيان

 . احمد حبيب قصير العاملي: تحقيق

 .)م1969 -ھـ 1389(النجف ا�شرف  -مطبعة النعمان 

 .الدكتور )بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن  -
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 . الكريمالتفسير البياني للقرآن 

 . م1966الطبعة الثانية، دار المعارف ، مصر ، القاھرة 

 

 .الدكتور  ،عبد العظيم ابراھيم المطعني -

 التشبيه البليغ ھل يرقى الى درجة المجاز 

 . م1980دار ا�نصار، القاھرة 

  .الدكتور ،عبد القادر حسين -

  .اثر النحاة في البحث الب<غي

 . م1975نھضة مصر، القاھرة، 

 .هنفس -

 . فن الب<غة

 .ت.دار نھضة مصر، الفجالة، القاھرة د

 . عبد الكريم الخطيب -

 )ا�عجاز في دراسات السابقين(اعجاز القرآن 

 . دراسة كاشفة لخصائص الب<غة العربية ومعاييرھا

ھـ 1395(بيروت  -الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان 

  . )م1975 -

  

 

 . )ھـ210-(بن المثنى التميمي ابو عبيدة، معمر  -

 مجاز القرآن

 . الدكتور محمد فؤاد سزكين: تحقيق

 . )م1954  -ھـ 1374(الطبعة ا�ولى، مطبعة السعادة، مصر 

 العجاج  -

 . وشرحه ا�صمعيعبد الملك بن قريب ديوان العجاج رواية 

 . حسن ةعز. د: عني بتحقيقه

 )ت.د(مكتبة دار الشروق، بيروت 

 . )ھـ395-(و ھ<ل الحسن بن عبد & بن سھل العسكري، اب -

 . )الكتابة والشعر( كتاب الصناعتين
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 . علي محمد البجاوي و محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

 .م1971عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر 

 . )ھـ749-(العلوي، يحيى بن حمزة  -

 . الطراز المتضمن �سرار الب<غة وعلوم حقائق ا�عجاز

 )م1914 -ھـ 1332(ف، مصر، القاھرة المقتط

 الدكتور ،عمر م< حويش -

 . تطور دراسات اعجاز القرآن وأثرھا في الب<غة العربية

 )م1972 -ھـ 1392(مطبعة ا�مة ، 

 عمرو بن كلثوم -

 . عمرو بن كلثومديوان 

 .)1996(دار صادر ، بيروت الطبعة ا�ولى، 

 عنترة -

 . يد مولويمحمد سع: ديوان عنترة، تحقيق ودراسة 

 . )م1983 -ھـ 1403(الطبعة الثانية، المكتب ا�س<مي، بيروت 

 )ھـ207-(الفراء، ابو زكريا يحيى بن زياد  -

 . معاني القرآن

ال>>دكتور عب>>د الفت>>اح اس>>ماعيل ش>>لبي ، مراجع>>ة ا�س>>تاذ عل>>ي : تحقي>>ق

 .م1972النجدي ناصف الھيئة المصرية العامة للكتاب 

 )ھـ392-(عبد العزيز القاضي الجرجاني، علي بن  -

 . الوساطة بين المتنبي وخصومه

 . عبد المتعال الصعيدي، احمد عارف زين: تحقيق

ھ>ـ 1368(الطبعة ا�ولى، محمد علي صبيح واو�ده، مصر ، ا�زھ>ر 

  .)م1948 -

 . القتال الك<بي -

 ديوان القتال الك<بي 

 . احسان عباس. حققه وقدم له

 )م1961 - ھـ1381(دار الثقافة ، بيروت 

 )ھـ337-(قدامة بن جعفر ، ابو الفرج قدامة بن جعفر  -

 . نقد الشعر
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 . كمال مصطفى: تحقيق

 . م1949الطبعة ا�ولى، انصار السنة المحمدية، مصر 

 

 .الدكتور ،كامل حسن البصير -

 )موازنة وطبيق(بناء الصورة الفنية في البيان العربي 

 . م1987مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد 

 كثيرة عزة -

 ديوان كثيرة عزة 

 . الدكتور احسان عباس: تحقيق

 )م1971 -ھـ 1391(دار الثقافة، بيروت 

 . ة العامريعلبيد بن ربي -

 . ديوان لبيد بن ربيعة العامري

 )ت.د(. بيروتدار صادر ، 

  . الدكتور  ،ماھر مھدي ھ<ل -

 . فخر الدين الرازي ب<غياً 

 . )م1977 -ھـ 1397(دار الحرية، بغداد 

 )ھـ285-(المبرد، ابو العباس، محمد بن يزيد  -

 . الكامل في اللغة وا�دب

 . محمد ابو الفضل ابراھيم: تحقيق

 .)ت.د(دار الفكر العربي، القاھرة 

 .الدكتور ،محسن عبد الحميد -

 )قراءة جديدة(تطور تفسير القرآن 

 .م1989وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيت الحكمة، بغداد 

 الدكتور ،محمد بدري عبد الجلي -

 . المجاز وأثره في الدرس اللغوي

 .م1975دار الجامعات المصرية 

 .المتمرس الدكتور ا�ول ا�ستاذ محمد حسين علي الصغير -

 . اصول البيان العربي، رؤية ب<غية معاصرة

  .م1986دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد
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 . نفسه -

 . راسة تطبيقية في القرآن الكريمتطور البحث الد�لي، د

 -ھ>>>ـ 1420(لبن>>>ان  -الطبع>>>ة ا�ول>>>ى، دار الم>>>ؤرخ العرب>>>ي، بي>>>روت 

  . )م1999

 .نفسه -

 . الصورة الفنية في المثل القرآني، دراسة نقدية وب<غية

لبن>ان  -الطبعة ا�ولى، دار الھ>ادي للطباع>ة والنش>ر والتوزي>ع بي>روت 

  . )م1992 -ھـ 1412(

 .نفسه -

 . العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيقالمبادئ 

 -ھ>>>ـ 1420(لبن>>>ان  -الطبع>>>ة ا�ول>>>ى، دار الم>>>ؤرخ العرب>>>ي، بي>>>روت 

  . )م2000

 .نفسه -

مجاز القرآن، خصائصه الفنية وب<غت>ه العربي>ة ، الطبع>ة ا�ول>ى، دار 

 . )م1999 -ھـ 1420(لبنان  -المؤرخ العربي بيروت 

  

  .نفسه -

 . ي القرآن الكريمنظرات معاصرة ف

 -ھ>>>ـ 1420(لبن>>>ان  -الطبع>>>ة ا�ول>>>ى، دار الم>>>ؤرخ العرب>>>ي بي>>>روت 

  . )م2000

 .نفسه -

 . نظرية النقد العربي رؤية قرآنية معاصرة

 -ھ>>>ـ 1420(لبن>>>ان  -الطبع>>>ة ا�ول>>>ى، دار الم>>>ؤرخ العرب>>>ي بي>>>روت 

 . )م1999

 . الدكتور،محمد حسنين ابو موسى -

  خشري وأثرھا في الدراسات الب<غية الب<غة القرآنية في تفسير الزم

 .)ت.د(دار الفكر العربي، القاھرة 

 . الدكتور محمد زغلول س<م -
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اث>>ر الق>>رآن الك>>ريم ف>>ي تط>>ور النق>>د العرب>>ي ال>>ى الق>>رن الراب>>ع الطبع>>ة 

 . )ت.د(الثانية، دار المعارف، مصر ، القاھرة 

 . الدكتور محمد عبد الحميد ناجي -

 . <غة العربيةا�سس النفسية �ساليب الب -

الطبعة ا�ولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنش>ر والتوزي>ع بي>روت 

 . )م1984 -ھـ 1404(

 .الدكتور،محمد عبد المطلب -

 . الب<غة العربية قراءة أخرى

 . م1997الطبعة ا�ولى ،الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان 

 محمد فؤاد عبد الباقي -

 . القرآن الكريم المعجم المفھرس �لفاظ

 -ھ>>>ـ 1406(الطبع>>>ة ا�ول>>>ى، دار الفك>>>ر للطباع>>>ة والنش>>>ر والتوزي>>>ع 

 )م1986

 . الدكتور،محمود البستاني -

 . دراسات فنية في صور القرآن

 . ھـ1421الطبعة ا�ولى، مجمع البحوث ا�س<مية، مشھد 

 . )ھـ1120- (المدني ، علي صدر الدين بن معصوم  -

 . بديعأنوار الربيع في انواع ال

 شاكر ھادي شكر : حققه وترجم لشعرائه

 )م1968 -ھـ 1388(الطبعة ا�ولى، مطبعة النعمان، النجف 

 ا�كبر  المرقش -

  )ھـ.ق 57-(المرقش ا�كبر عمرو بن سعد (ينديوان المرقش

  ))ھـ.ق50-(المرقش ا�صغر عمرو بن حرملة     

  .كارين صادر: تحقيق

  .)م1998(الطبعة ا�ولى ، دار صادر، بيروت  

 )ھـ385-(المرزباني ، ابو عبيد & ، محمد بن عمران بن موسى  -

 . معجم الشعراء

 .)م1982(مكتبة القدسي ، دار بيروت، لبنان 

 .مصطفى الصاوي الجويني -
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 . منھج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان اعجازه

 .)م1959(القاھرة  –مكتبة الدراسات ا�دبية، دار المعارف ، مصر 

 . )ھـ296-(لمعتز، عبد & بن المعتزابن ا -

 . البديع 

 .محمد عبد المنعم خفاجي: تحقيق

  )م1945-ھـ1364(مصطفى البابي الحلبي وأو�ده، مصر 

 . )ھـ711-(ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -

 . لسان العرب

 .)م1955-ھـ1375(دار صادر ، دار بيروت، بيروت 

 .د & بن عدس بن ربيعة بن جعدةبن عب النابغة الجعدي، قيس -

 . ديوان النابغة الجعدي

 . واضح الصمد. د: جمعه وحققه وشرحه

 )م1998(الطبعة ا�ولى، دار صادر، بيروت 

 .النابغة الذبياني -

 . ديوان النابغة الذبياني -

 .كرم البستاني: تحقيق وشرح -

  )م1960- ھـ1379(روت دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بي -

 .)ھـ485-(ابن ناقيا البغدادي، عبد & بن محمد بن الحسين  -

 . الجمان في تشبيھات القرآن

 . خديجة الحديثي ةتحقيق الدكتور أحمد مطلوب، والدكتور

 .م1968دار الجمھورية، بغداد 

 . ابو النجم العجلي -

 . ديوان ابي النجم

 . سجيع جبيلي.د: جمعه وحققه وشرحه

 )م1998(لبنان  –طبعة ا�ولى، دار صادر، بيروت ال

 ابن النديم -

 الفھرست

 رضا تجدد: تحقيق

 .)ت.د(طھران 
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 )ھـ733-(النويري ، شھاب الدين، احمد بن عبد الوھاب  -

 . نھاية اYرب في فنون ا�دب

 )ت.د(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، القاھرة 

 . الدكتوروليد قصاب  -

 . ي للمعتزلة، حتى نھاية القرن السادس الھجريالتراث النقدي والب<غ

 . م1985 -ھـ 1405(نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة 

 . ابن وھب، ابو الحسين، اسحاق بن ابراھيم بن سليمان بن وھب الكاتب -

 . البرھان في وجوه البيان

 الدكتور احمد مطلوب، والدكتورة خديجة الحديثي: تحقيق

 .)م1967 -ھـ 1387(بغداد 
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  .الرسائل الجامعية والبحوث المنشورة في الكتب والمج!ت العلمية

   .الدكتور ابتسام عبد الكريم المدني -

، رس>الة ماجس>تير، عل>ى اJل>ه )دراسة جمالي>ة(الجنة في القرآن الكريم 

 -ھ>ـ 1417(جامع>ة بغ>داد ،  - )اب>ن رش>د(الكاتبة، كلية التربية ا�ول>ى 

 . )م1996

 .امل حسين الخاقاني -

ب>>ن جن>>ي ب<غي>>ا، رس>>الة ماجس>>تير، عل>>ى اJل>>ة الكاتب>>ة، كلي>>ة التربي>>ة ا

 )م2000 -ھـ 1421( الكوفةللبنات، جامعة 

 . عمر محمد الس<مي -

ا�عجاز الفني في الق>رآن، رس>الة ماجس>تير، عل>ى اJل>ة الكاتب>ة ، كلي>ة 

   )ت.د(اJداب جامعة بغداد 

 . الدكتور كاصد ياسر الزيدي -

، مجل>>ة التربي>>ة والعل>>م، الع>>دد الث>>اني عش>>ر ، اب>>ن جن>>ي مفس>>را، بح>>ث

 . م1993

 مزاحم مطر حسين -

البحث الب<غي في مجمع البيان للطبرسي، رسالة ماجستير، على اJلة 

 . )م1999 -ھـ 1419(الكاتبة، كلية اJداب، جامعة الكوفة 

 . الدكتور نجم عبد مسلم ھاشم الفحام -

ھج>رة، رس>الة دكت>>وراه، المج>از عن>د المفس>>رين حت>ى الق>رن الس>>ادس لل

 . )ت.د(على اJلة الكاتبة، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة 

 . واجدة مجيد ا�طرقجي -

التشبيھات القرآنية والبيئة العربية، رسالة ماجستير، على اJلة الكاتب>ة، 

 .م1969كلية اJداب، جامعة بغداد، 

 

  



 I

 Abstract 

The explainers have pave of the way for the Quranic studies 

as they were the first to tackle this eloquent text which is hard to 

be explained and analyzed first in revealing it, meaning and 

second in showing it's  historical method  

This thesis is dedicated to receal the rhetoric phenomena of 

the explainers (from the forth century till the end of the sixth 

century of Higra) for the effect of this period in founding these 

phenomena on one hand and orienting them on the after. So, it's 

devided into a preface and four chapters. The preface revealed 

(the concept of the Arabic rhetoric among the explainers  and 

the grammarians) and also showing (the Arabic rhetoric 

phenomena in the Quranic studies books and elogence), as for 

the chapters, the first dealt with (the truth and metaphor of the 

explainers) revealing their role in achieving all kinds, divisions 

and various relation of the metaphor while the second chapter 

tackle (simile of explainers) and showing their care of its tools 

and types in addition to defining the feature of Quranic simile as 

being a combination of images.  

The third chapter dealt with (metaphor of the ecplanier) and 

defining its terminological meaning as being based on the 

similarity relation ans also defining types of metaphor within the 

Quranic context.  

As for the forth chapter it dealt with (the writing and its 

features of the ecplainers)  and defining its terminological 



 II

meaning based on the stules of writing and method of 

expressing it as symbol, sign and waving and revealing the 

intention of intimation which participates in showing the 

rhetoric of the Quranic text, and its features of inimatibility of 

holy Quran the explainers  in all of these chapters were 

rhetorical in dealing with the text of holy quran and also 

expended critics of it their  rhetorical attitudes and their 

metaphoric signal reprints as serous stop in the development of 

the studies of the quranic rhetoric and the researches of 

inimitation for their great analytical ability and taste which led 

to the assumption  that the quranic methods was nothing less 

than americal for being unique invites style and verse.  
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